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Tijdpad aanpassing venstertijden betaald parkeren

Geachte heer, mevrouw,
Tijdens de bespreking van het Uitvoeringsprogramma Deltaplan Bereikbaarheid 2014 heb ik
naar aanleiding van vragen van de CDVP-fractie toegezegd uw Raad schriftelijk te
informeren over het tijdpad van de uitvoering van de door de raad aangenomen motie
'Zorgeloos kerken op zondagochtend'. Dat doe ik bij deze.
De strekking van betreffende motie is dat het betaald parkeerregime op zondagen vanaf
12.00 uur in zal gaan. Om deze motie uit te voeren is op 21 januari 2014 een nieuw
aanwijzingsbesluit vastgesteld door het college. Hierin zijn de tijden voor de parkeerzones
(betaald parkeren en parkeerschijfzones) aangepast naar:
maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur,
vrijdagavond van 18.00 tot 21.00 uur en
zondag van 12.00 - 18.00 uur
Het aanwijzingsbesluit is voor het deel wat betrekking heeft op de venstertijden voor het
betaald parkeren op 16 maart jl. in werking getreden. Dit houdt onder andere in dat er in de
winkelcentra van Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Badhoevedorp op zondagochtend voor het
parkeren niet betaald hoeft te worden. Dit is in de Informeer en via de website van de
gemeente gecommuniceerd; ook zijn de genoemde tijden aangepast op de (borden bij de)
parkeerautomaten.
Voor wat betreft de venstertijden van de parkeerschijfzones is het aanwijzingsbesluit nog
niet in werking getreden. Op dit punt willen wij eerst in goed overleg gaan met
belanghebbenden, alvorens tot invoering van deze maatregel over te gaan. Pas wanneer
blijkt dat er behoefte is om de tijden in de parkeerschijfeone aan te passen, zullen wij
daarover participeren, een besluit nemen en de eventuele veranderingen invoeren op s t r a a t j e
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Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
namens dezerv
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