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Ede verder met vooraf afrekenen
EDE

Politici lijken zich in meerderheid neer te gaan leggen bij klantonvriendelijk betaald
parkeren in de stad.

Eigenlijk is er niemand in de Edese gemeenteraad die het een goed idee vindt om vooraf
betaald parkeren in te voeren op gemeentelijke parkeerterreinen. Maar Ede doet het toch.
Want het levert geld op.

Als automobilisten vooraf gaan betalen - waarbij ze in moeten schatten hoe lang ze er
staan, levert dat Ede een BTW-voordeel op van 250.000 euro per jaar. Dat is nodig omdat
de raad eerder heeft besloten een half miljoen jaarlijks te gaan bezuinigen op parkeren,
zonder dat de burger meer gaat betalen.

Dit besluit begint veel partijen steeds meer tegen te staan. Gerrit Flier (SGP): "De tijden
veranderen, er is heel veel gebeurd in het afgelopen jaar. Winkels zijn failliet gegaan."

Wethouder Leon Meijer (ChristenUnie) stelt dat de situatie bij de gemeente echter niet
veranderd is. "Wij moeten nog steeds bezuinigen."

De coalitie blijft daarom, ondanks de eigen weerstand, achter het plan staan. "Dit is slecht
nieuws voor het centrum", aldus Peter de Pater van GemeenteBelangen. "Maar we
hebben dit besluit genomen. Zorg dan dat je hierbij ook goed nieuws kunt brengen."

Dat goede nieuws is volgens wethouder Meijer dat Edenaren binnenkort ook kunnen
belparkeren via de smartphone. Dan wordt wel precies betaald voor de tijd die men
parkeert. Dit is niet genoeg compensatie, aldus de VVD. "Bovendien hebben veel ouderen
geen smartphone", stelde Natasja van Druiten van Burgerbelangen.

CDA'er Taeke Boersma verdedigde het besluit steevast met: "Wat is uw dekking als we
het niet doen?" Het antwoord van Stef van der Klok van oppositiepartij VVD was gevat:
"Mijn ervaring is dat als het college iets echt wil, er altijd dekking te vinden is." Zijn
aansporingen lijken echter tevergeefs.

Wij moeten nog steeds bezuinigingen, klinkt de verdediging van de Edese wethouder
Leon Meijer
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