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Raadsgriffie
"Max.3h”

Geachte Griffier, gelieve onderstaands door te geleiden naar
het College B&W en de Gemeenteraad Zwolle resp. de raadscommissie Verkeer en Vervoer

Geachte Raadsleden, Geacht College,
Onlangs, dinsdag 26 mei 2015, bezochten mijn vrouw en ik de beide lokaties van het Museum de Fundatie,
eerst het Nijenhuis te Heino en daarna (vanaf 15:14 uur) het Museum aan de Blijmarkt.
Gelukkig vond ik, op een voor mij nog net beloopbare afstand van de Fundatie, een lege parkeerplaats voor
gehandicapten op de Potgietersingel en parkeerde daar mijn auto en legde mijn Europese
Gehandicaptenkaart 1027839 op het dashboard achter de voorruit. "Max.3h” stond er op een wit bordje aan
de paal. “Maximale parkeerduur 3 uur”, vertaalde ik. Dat zou geen probleem worden, want ons bezoek aan
de Fundatie zou niet veel meer dan een uurtje duren, schatte ik. Inderdaad, rond 16:25 uur keerden wij terug
naar de auto en trof ik tot mijn verbijstering een BON (Aankondiging van Beschikking) onder mijn voorruit
aan; 90,00 euro sanctiebedrag plus 7,00 euro administratiekosten, omschrijving: “Parkeren op
parkeergelegenheid op andere dan aangegeven wijze”. Dat leek mij toch niet het geval. Het
tegenovergelegen politiebureau gaf geen gehoor op mijn poging tot opheldering. De baliemedewerkster,
Liesbeth Hasselt, van het Hoofdbureau aan de Koggelaan vertelde mij dat de parkeerhandhaving te Zwolle
geprivatiseerd en gedelegeerd was. Zij was zo vriendelijk, met een direct nummer, de firma Parkeerselect
(¿heb ik dit goed onthouden?) te bellen -want de BON bevreemdde ook haar- en vroeg verbalisant 69219 te
spreken. Dat weigerde men en verbrak de verbinding. Toen zij daarna opnieuw belde kreeg zij, en ik daarna
(om 16:43 uur), de chef van de verbalisant te spreken en die legde mij uit, dat het bordje “Max.3hr” vertaald
diende te worden met “Parkeerschijf verplicht”. En voerde allerlei wettelijke verplichtingen op verbonden
aan verkeerstekens en -regels, waardoor ik die summiere mededeling "Max.3h” als burger zou moeten
kennen. En of ik nu tegenwierp dat de bewijslast van die maximale 3 uur bij de verbalisant zou moeten
liggen, en aanvoerde dat ik nog nooit zo’n bordje hier te lande gezien had, en dat ik sinds juni 2000 niet
meer in Zwolle geweest was, het vermurwde de chef niet. Maar ook mijn vraag, waarom er dan geen
bordje “ Max.3 uur. Parkeerschijf verplicht” hing, wenste de de chef niet te beantwoorden. Nadat ik
neergelegd had veronderstelde ik pas, dat het bordje "Max.3h”, op een of andere manier met winst-maximilisatie van de parkeerfirma van doen moet hebben.
Afijn.
Ik zal trachten de Officier van Justitie te vermurwen van de sanctie af te zien -ik kan onze vertrek- en
aankomsttijd bewijzen; die vielen binnen "Max.3h”, en daar ging het in principe toch om.
U, College en Raad wil ik vragen te besluiten om het bordje "Max.3h”, daar waar het te pas komt te Zwolle,
te laten vervangen voor een begrijpelijker bordje “Max.3 uur. Parkeerschijf verplicht”. Kleine moeite, ten
dienste van de gehandicapte medemens. En wellicht zou u ook nog eens de hoogte van de sanctie voor dit
vergrijp kunnen heroverwegen.
Graag ontvang ik van u een positief bericht,
Vriendelijke groeten,
Th A UITTENBOGAARD
Burmanstraat 10
1091SJ Amsterdam
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