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Beantwoording vragen van de fractie van de HAP over
instellen betaald parkeren Verzetsheldenwijk
Geachte heer, mevrouw.
Op 16 juli 2013 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de HAP over het instellen
betaald parkeren Verzetsheldenwijk.
Onderstaand treft u de beantwoording aan.
Vraag 1:
Klopt het dat de invoering van betaald parkeren in de Verzetsheldenwijk is uitgesteld tot
oktober?
Antwoord:
Nee, per 1 september 2013 is in de Verzetsheldenwijk betaald parkeren ingesteld.
Vraag 2:
Zo ja, om welke reden wordt de oorspronkelijke planning niet gehaald?
Antwoord:
De oorspronkelijke planning (1 juni 2013) was vanwege de benodigde juridische procedures
niet haalbaar.
Vraag 3:
Zo ja, is of wordt dit gecommuniceerd met de inwoners van de wijk?
Antwoord:
De bewoners hebben een brief over de planning van het instellen van betaald parkeren in
hun wijk ontvangen en tevens zijn er op straat vooraankondigingsborden geplaatst die nu als
waarschuwing dienen.
Vraag 4:
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Zo ja, wat betekent dit voor het aanvragen van een parkeerontheffing van de bewoners van
de wijk?
Antwoord:
De ontheffinghouders in de Verzetsheldenwijk krijgen nog apart schriftelijk bericht over het
omzetten van hun ontheffing voor de parkeerschijfzone (blauwe zone) naar een vergunning
voor betaald parkeren. Voor de tussenliggende periode kunnen zij gebruik maken van hun
bestaande ontheffing. In verband met de vele vragen is op 30 augustus aan de bewoners
een brief gestuurd waarin het gebruik van de oude ontheffing nogmaals is uitgelegd en een
tijdelijke oplossing voor bewoners met een tweede auto is geboden. De handhaving op het
betaald parkeren start per 1 september, maar richt zich in de gewenningsperiode in eerste
instantie op waarschuwen. Met de gemeentelijke handhavers zijn afspraken gemaakt over
het tijdelijke gebruik van de oude ontheffing gedurende de overgangsfase naar
vergunningen voor betaald parkeren.
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,
de buraemeester,

jdia-CJ^TdrBrugman

ALG-013/11-11-10

