Vragen vanuit de raad aan het college:
A. Schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 36 Reglement van Orde (beantwoording
binnen 30 dagen)
B. Schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording in de raads- of
commissievergadering
C. Technische vragen over onderwerpen geagendeerd voor een commissie- en/of
raadsvergadering
D. Overige technische vragen (vragen die geen betrekking hebben op een voorliggend
raadsvoorstel of onderwerp op de commissieagenda; beantwoording binnen 30 dagen)

Categorie: A / B / C / D (doorhalen wat niet van toepassing is)
Onderwerp: Parkeervergunningen fase 1 Enghuizen
Naam en fractie: Marcel Lap, PvdA
Datum indienen: 5 februari 2022
Afdeling: ……….
Contactpersoon: ……….
Inleiding/Aanleiding:
Een groot aantal woningen in fase 1 van de wijk Enghuizen (vh Woonpark BAT) zijn opgeleverd. In 2021 is
tevens de openbare ruimte voor een belangrijk deel ingericht. In de afgelopen tijd ondervinden de
bewoners van de wijk Enghuizen hinder doordat o.a. medewerkers en bezoekers van het gemeentehuis en
de Turmac Cultuurfabriek in de wijk parkeren en niet op het terrein aan het spoor die daarvoor bestemd is.
In het raadsvoorstel (december 2020) over de inrichting van het voorterrein stond een alinea met
betrekking tot het uitbreiden van de betaald parkeerzone en het vergunninghouders gebied. Hiervoor is een
aanwijzingsbesluit op grond van de Parkeerverordening Zevenaar 2017 vereist.
Wij hebben van bewoners vernomen dat met ingang van 1 januari 2022 de wijk tot de betaald
parkeerzone/het vergunninghouders gebied zou behoren.
Vraag/Vragen:
-

-

Wat is nu feitelijk de status van het aanwijzingsbesluit op grond van de Parkeerverordening
Zevenaar 2017 met betrekking tot de wijk Enghuizen (Fase 1).
Klopt het dat het college voornemens was om met ingang van 1 januari 2022 de betaald
parkeerzone/het vergunningshouders gebied in de wijk Enghuizen in te voeren.
Wanneer de invoering per 1 januari 2022 gepland was, waarom is dit niet ingevoerd.
Wanneer is het parkeren in de wijk voor bewoners gereguleerd.

