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Onrust over parkeerregels Ede
EDE

Op de pleinen in Ede-Centrum is deze maand vooraf betaald parkeren
ingevoerd. De kritiek zwelt aan.

DOOR LEON VAN WIJNGAARDEN

De centrummanager baalt en ondernemers houden een online petitie. Er blijkt duidelijk onvrede uit
over het parkeerbeleid. Omdat sedert drie weken bezoekers van Ede-Centrum die hun auto parkeren
op een gemeentelijk terrein, vooraf hun kaartje moeten betalen. Het onderwerp komt vanavond alweer
aan bod tijdens de Politieke Dag. De fracties van SGP en VVD polsen wethouder Leon Meijer
(Verkeer) over de kwestie. Ze willen weten of het klopt dat in maart slechts de helft van de reguliere
maandomzet van 80.000 euro is behaald op het parkeren in Ede-Centrum.

De raad besloot in februari vooraf betaald parkeren in te voeren. Het weghalen van de slagboom bij de
gemeentelijke terreinen betekent een btw-voordeel van 250.000 euro per jaar voor de gemeente.
Kritische geluiden zwellen sindsdien aan. Centrummanager Alan Geensen zegt ronduit dat Ede-
Centrum met vooraf betaald parkeren 'op het verkeerde been staat'. "Ik neem dat mezelf ook kwalijk.
Ik had het anders ingeschat."

Een ondernemer in Ede-Centrum is dit weekeinde een online petitie gestart tegen het nieuwe
parkeerregime. Volgens de winkelier, die anoniem wil blijven om zijn zaak uit de wind te houden,
botst het vooraf betaald parkeren met het streven van de gemeente Ede naar een 'levendig centrum'.
De petitie was gistermiddag getekend door ruim 1.100 mensen.

De politiek erkent de onvrede, maar ziet alleen op wat langere termijn kans om in te grijpen.
Verschillende partijen zeggen dat ze willen wachten op een onderzoek naar de parkeertarieven in de
binnenstad. Dat wordt over enkele maanden verwacht.

Coalitiepartij GemeenteBelangen zegt dat de uitkomsten 'bewijs moeten geven' om het beleid bij te
stellen. De partij wil intussen pas op de plaats met andere grote uitgaven, zoals voor het nieuwe
Fietsplan. "We kunnen niet nadenken over ambities zolang lopende zaken niet zijn geregeld."

Parkeren in Ede

De gemeente Ede exploiteert 491 parkeerplaatsen in Ede-Centrum. Die zijn vooral te vinden op het
Kuiperplein, het Van Dijkeplein en het Bunschoterplein. Verder zijn er drie parkeergarages: aan de
Achterdoelen en onder het marktplein (beiden Q Park) en aan de Halte (Hoogvliet). Daar kunnen in
totaal 1.145 auto's staan. Het parkeertarief in Ede ligt op 2 euro per uur. Wie langs de straat of op de
pleinen parkeert, moet sinds 8 maart vooraf betalen of kan afrekenen via zijn mobieltje. De garages
houden vast aan de slagboom.


