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Swollwacht
MOTIE beveiligde vrachtwagen parkeerplaatsen voor langparkeerders in het kader van
terugdringing transportcriminaliteit
De raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op maandag 3 juli 2017
Overwegende dat:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er in het kader van terugdringing transportcriminaliteit een tekort bestaat aan beveiligde
parkeerplaatsen voor lang-parkerende vrachtwagens vooral tijdens de nachtelijke uren in
Zwolle
Vrachtwagenchauffeurs onbeveiligd op industrieterreinen parkeren en de nacht doorbrengen
Dit onveilige situaties in de hand werkt, op en rond de industrieterreinen in Zwolle e/o en langs
de snelwegen, waaronder diefstal en overlast
Dit onwenselijk is voor zowel de vrachtwagenchauffeurs als passanten
Transportcriminaliteit de sector jaarlijks aanzienlijke verliezen oplevert
Door de groei van internationaal opererende logistieke dienstverleners in en rondom Zwolle
het aantal overnachtende vrachtwagenchauffeurs alleen maar zal toenemen
De behoefte aan beveiligde parkeerplaatsen met sanitaire voorzieningen en eventuele
verblijfsmogelijkheden hierdoor eveneens toeneemt
Het ministerie van Economische zaken al in 2010 met de sector een convenant heeft gesloten
om transportcriminaliteit tegen te gaan
Elders, bijvoorbeeld in de gemeente Deventer dergelijke parkeerplaatsen worden gerealiseerd
Er vanuit de Europese Unie subsidies beschikbaar zijn voor dergelijke beveiligde
parkeervoorzieningen voor lang parkerende vrachtwagenchauffeurs

Van mening dat:
•
•

Zwolle een gastvrije en veilige stad wil zijn
In Zwolle geen beveiligde voorzieningen bestaan voor lang parkerende
vrachtwagenchauffeurs om de nacht door te brengen en waar gebruik kan worden gemaakt
van sanitaire voorzieningen
De toenemende (internationale) logistieke bedrijvigheid rond Zwolle een dergelijke voorziening
verdient

•

Roept het college op:
•

J

Te onderzoeken of een publiek-privaat initiatief voor het vestigen van een beveiligde
voorziening voor overnachtende vrachtwagenchauffeurs in combinatie met de inzet van
Europese gelden, haalbaar is.
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