Initiatiefgroep
Raadhuisplein

Beste

,

Geachte Raad,
Geacht College,

Zevenaar, 22 juni 2021.
Onderwerp: Herstelplan Corona.
In uw mail van 8 juni j.l. vraagt u,
, MKB, SAZ, de Horeca en ons, de initiatiefgroep
Raadshuisplein, een mening op welke wijze invulling gegeven kan worden aan het herstelplan.
Hierbij wordt een nieuw mogelijk alternatief genoemd zijnde:
“Keuze 2: gratis parkeren in het tijdsvenster 9.00-11.00 in een bepaalde periode totdat het
maximumbedrag is bereikt.” Deze keuzemogelijkheid heeft tot gevolg dat de Horeca niet profiteert
van het aangenomen amendement. Daarin is nadrukkelijk aangegeven dat: het 1e uur gratis
parkeren wordt totdat het nieuwe parkeerbeleid er is. Dit zou met voorrang opgepakt dienen te
worden. Dit heeft de Raad op 4 november besloten.
Wij zoeken samen met anderen naar gemeenschappelijk te behalen doelen om het centrum bruisend
te maken en te herstellen van Corona. Het eventueel kiezen voor het gratis parkeren van 9-11 uur
levert 2-spalt op en past daarom daar niet bij. We hopen dat u hiervoor begrip heeft.
In tegenstelling tot de mening van de betaald parkeren lobbyisten en een zelfbenoemde
verkeerspsycholoog blijkt uit een eenvoudige inventarisatie in buurgemeenten (Elst, Velp e.a.), de
Gelderlander enquête, dat het klantvriendelijk parkeren wel degelijk een zeer belangrijke rol speelt
op het goed functioneren van het centrum.
Ondertussen neemt de leegstand in het centrum neemt enorm toe. Bijgaande foto’s spreken voor
zich.
De door de Gemeenteraad gelegde koppeling dat de herstelmaatregel duurt totdat er een nieuw
parkeerbeleid is, vinden we een uitermate goede koppeling. Het planmatig karakter van deze
koppeling levert meer (synergie) voordelen op, bovendien is het een goede stok achter de deur.
Gelet op het bovenstaande vinden we dat de intenties van het amendement van 4 november
uitgevoerd dienen te worden. Ten aanzien van de kosten merken we op dat de eerste 8 (acht)
maanden al voorbij zijn. De middelen voor Corona gerelateerde maatregelen ontbreken onzes inziens
niet. We verzoeken om een zo spoedig mogelijke invoering.
Als alternatief voor het 1e uur gratis zijn wij, allen, het erover eens dat ook kan worden gekozen
voor 2 aaneengesloten dagen per week, gratis parkeren, dit totdat het nieuwe parkeerbeleid er is.
(Maandag en dinsdag is voor de Horeca niet interessant, vrijdag en zaterdag zijn relatief druk en is er

soms parkeerregulatie nodig, de voorkeur gaat vooralsnog uit naar woensdag en donderdag en dat
kost ook de Gemeente ook minder.)

We gaan er vanuit dat wij u naar behoren te hebben geïnformeerd en zien uw beraadslagingen met
belangstelling tegemoet.
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