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PARKEREN BINNENSTAD 

 
 

 
Zoetermeer, 31 januari 2020 

 
Geacht college, 

 

Op 16 december 2019 diende Zó! Zoetermeer amendement 1912-I in (zie de 

bijlage). Het amendement was medeondertekend door FvdB, PvdA, SP en VVD en 

werd door de raad aangenomen.  

 

Met het amendement besloot de raad dat er een regeling moet komen voor gratis 

parkeren voor bezoekers van bewoners van de binnenstad en om dat financieel 

neutraal te houden werden de parkeertarieven met een dubbeltje extra verhoogd. 

 

Vervolgens werd zonder goede communicatie de verhoging van de parkeer-

tarieven op buitengewoon rommelige wijze doorgevoerd. Hierover zijn door 

verschillende andere fracties ook al vragen gesteld. 

 

Op 20 januari heeft onze fractie tijdens de rondvraag gevraagd wanneer er 

nadere informatie zou komen over de uitwerking van amendement 1912-I. De 

wethouder zei toen dat hij zich zou houden aan hetgeen op 16 december was 

gezegd, en als er niets was gezegd dat wij nader bericht zouden krijgen. Er is 

niets over gezegd op 16 december en nader bericht hebben wij nog niet gehad. 

 

Inmiddels is Zó! Zoetermeer door mensen uit de Dublinstraat, de Londenstraat 

en de Reimsstraat gevraagd of er niet een bezoekersregeling zou kunnen komen 

omdat de vele oudere mensen die daar wonen bang zijn dat hun kinderen minder 

vaak op bezoek zullen kunnen komen nu zij ook ’s avonds parkeergeld moeten 

betalen. 

 

Op 24 januari 2020 is er – veel te laat natuurlijk - een brief uitgegaan naar de 

bewoners van de binnenstad over de nieuwe tarieven. 

 

Zó! Zoetermeer is woedend over deze brief. Het is een brief met een kille opsom-

ming van de verhogingen met als enige uitleg dat het een bezuiniging van de 

gemeente betreft. Er spreekt geen enkel begrip uit voor de bewoners. 

 

Wij hebben hierover de volgende vragen: 

 

1. Het college heeft amendement 1912-I ontraden, maar de gemeenteraad heeft 

in meerderheid besloten dat de bezoekersregeling er moet komen. Is het 

college het met ons eens dat een besluit van de raad altijd correct en zo snel 

als mogelijk moet worden uitgevoerd? 

 

2. Zó! Zoetermeer heeft er begrip voor dat een regeling die op 16 december 

2019 wordt vastgesteld door de gemeenteraad niet op 1 januari 2020 kan 

ingegaan. Zó! Zoetermeer heeft met het amendement ruimte gelaten voor 

het college om zelf te bekijken op welke manier en wanneer precies de rege-

ling kan ingaan. Wat wij niet begrijpen is, waarom we nu – anderhalve maand 

later – nog geen bericht hebben gehad wanneer wij nadere berichten over de 

bezoekersregeling kunnen verwachten. 

a. Waarom hebben we – ook na onze vragen op 20 januari – nog geen 

bericht over de termijn die het college denkt nodig te hebben om met de 

regeling te komen? 

b. Wanneer komt het college met nader bericht over de regeling? 



c. Wanneer denkt het college dat de bezoekersregeling kan ingaan? Wordt 

het 1 maart of 1 april?  

d. Zijn de voorbereidingen al bijna afgerond? Wat moet er nog gebeuren? 

 

3. Waarom staat in de brief aan de bewoners helemaal NIETS over het feit dat 

de gemeenteraad heeft besloten dat er een bezoekersregeling komt? 

 

4. Waarom staat er ook niets over de mantelzorgregeling die - naar wij 

aannemen - onverkort blijft gelden? 

 

5. Waarom staat er ook niets over de overwegingen van de raad dat de 

verruiming van de tijden waarop betaald moet worden niet alleen bedoeld is 

om geld uit de zakken van de mensen te kloppen, maar dat de regeling ook 

beoogd om bezoekers van winkels, theater, bioscoop en dergelijke zoveel 

mogelijk te laten parkeren in de goedkopere garages zodat de parkeerdruk in 

de binnenstad voor de bewoners lager wordt?  

 

6. Hoezo staat er in de brief ‘Wij hebben gemerkt dat dit niet bij alle inwoners en 

bezoekers van het centrumgebied bekend is en dat er vragen zijn.’ Hoe 

hadden de mensen en de bezoekers van het centrumgebied het moeten 

weten? Door de raadsstukken te lezen? Voor zover we weten is het pas op 23 

januari op de website van de gemeente gezet (ook daar zonder bericht over 

de op handen zijnde bezoekersregeling) 

 

7. Wat is er precies gedaan aan communicatie vóór de invoering van de nieuwe 

tarieven en tijden? 

 

8. Is het college bereid om binnen 10 dagen een nieuwe brief naar de bewoners 

te sturen met excuses voor de gang van zaken, en met nadere informatie 

onder andere over de bezoekersregeling (al is het maar dat die er aan komt), 

de mantelzorgersregeling en de overwegingen van de raad om de parkeer-

druk in de binnenstad – ons zo voorgehouden door het college – te verlagen? 

 

9. Wat zijn de eerste effecten van de nieuwe regeling? Is de parkeerdruk in de 

binnenstad daadwerkelijk lager geworden en is het bezoek aan de parkeer-

garages toegenomen?  

 

 

Hoogachtend, 

 

Zó! Zoetermeer 

Marijke van der Meer 

 

 

 


