
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Agendanummer 19 – Amendement 6 

 

Amendement ‘Gastvrij parkeren in de avonduren’ 

  

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, in vergadering bijeen op 8 oktober 2019 gehoord de 

beraadslagingen over het voorstel Gemeentelijke Parkeerexploitatie 2020-2023, reg.nr. 9285298 

  

Overwegende dat:  

  

 het centrum van ’s-Hertogenbosch ook in de avonduren aantrekkelijk moet blijven om te 

bezoeken door bewoners uit onze gemeente en bezoekers van buiten; 

 zoals in het bestuursakkoord opgenomen worden de parkeertarieven in lijn gebracht met 

de autoluwe binnenstad, waardoor geldt dat hoe dichter men bij het centrum wil parkeren 

in bezoekersgarages des te hoger de prijs is voor het uurtarief; 

 het huidige avondtarief in de gemeentelijke bezoekersgarages €1,00 per uur bedraagt 

met een maximumtarief van €5,00;   

 het niet wenselijk is dat bezoekers voor bijv. theater, horeca-bezoek, koopavonden of 

cursisten (bij bijv. Babel) ook nog hoge parkeerkosten hebben; 

 in het raadsvoorstel ‘Gemeentelijke Parkeerexploitatie 2020 -2023’ staat opgenomen dat 

het maximumtarief voor het avondtarieven komt te vervallen en het uurtarief wordt 

verhoogd naar €2,00 per uur; 

 met het vervallen van het maximumtarief ook het gebruik maken van de koopavonden 

niet wordt gestimuleerd.  

 

Spreekt uit dat:  



 het maximumtarief voor de avondtarieven in de gemeentelijke bezoekersgarages 

gehandhaafd dient te blijven en dit bedrag maximaal €7,50 bedraagt; 

 het uurtarief verhoogd wordt tot €1,50 per uur; 

 de dekking hiervoor gevonden kan worden in een eenmalige verhoging van de tarieven 

van de parkeergarages St. Josephstraat en de Wolvenhoek in 2020 met € 0,15 bovenop 

de reeds voorgestelde tariefstijging van € 0,45 in 2020 en € 0,45 in 2021.  

 

Dat betekent dat: 

De tarieventabel er dan als volgt uit komt te zien: 

 

 Tarief 
2019 

Tarief 
2020 

Tarief 
2021 

Straat centrum € 2,70 € 3,15 € 3,60 

Straat rand centrum € 2,20 € 2,65 € 3,10 

Straat buiten centrum € 1,60 € 2,05 € 2,50 

Parkeergarages centrum € 2,40 € 3,00 € 3,45 

Parkeergarages rand 
centrum 

€ 2,40 € 2,40 € 2,85 

 

  

Besluit:  

1. Aan beslispunt 1a een zinsnede toe te voegen die als volgt luidt: 

Met dien verstande dat in scenario A3 de tarieven van het avondparkeren worden aangepast 

tot € 1,5 per uur met een maximum van € 7,5 per avond en de minderopbrengsten ten 

opzichte van scenario A3 worden gedekt door de tarieven van de parkeergarages in het 

centrum in 2020 met een extra 15 cent te laten stijgen. 

 

 En gaat over tot de orde van de dag.   

  

Freek van Genugten – CDA 

René van de Kerkhof – D66 

Guido Smeets – Rosmalens Belang 

Esther de Ruiter – GroenLinks 

Ralph Geers - VVD 

Paul van der Krabben – Bosch Belang 

Pieter Paul Slikker – PvdA 

Paul Kagie – Leefbaar ’s-Hertogenbosch  


