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Door: Danny van Zeggelaar
EDE - Het nieuwe parkeerbeleid van de
gemeente Ede wordt door ondernemer
Raymond Scheerman van koffie- en theezaak
Effe Anders, zeer kritisch gevolgd. “Het achteraf
betalen moet terug”, vindt hij.

Koffiezaak Effe Anders heeft het deze
woensdagmiddag prima voor elkaar. Het is druk
en de geur van verse koffie komt je er
tegemoet. Eigenaar Raymond Scheerman kan
over de zaken tevreden zijn. Minder tevreden is
hij echter over het nieuwe parkeerbeleid van
Ede. Vooraf betalen voor parkeren is nu de
norm, of achteraf betalen met een app of via de
telefoon. “De consument moet op z’n gemak
een biertje of kopje koffie in het centrum kunnen
drinken als hij of zij winkelt”, zegt Scheerman.

“Op het moment dat ik op mijn horloge kijk en de parkeermeter over vijf minuten afloopt, dan ga
ik lopen naar mijn auto. Je bindt mensen niet aan het centrum, maar je jaagt ze er juist uit.”

‘Terug naar de jaren tachtig’
Scheerman begrijpt niet dat de gemeente nú komt met het idee om het parkeerbeleid aan te
scherpen, juist nu de gemeente Ede óók inzet op een levendig centrum met meer bankjes en
andere decoratie. “We gaan terug naar de jaren tachtig met parkeermeters”, vindt de
ondernemer. “Alleen toen kon je voor een gulden nog uren staan. Nu betaal je veel meer.”
Achteraf betalen kan in Ede nog steeds, via de telefoon. Ook Scheerman weet dat. Hij laat de
Yellowbrick-app zien op zijn iPhone. “Ik heb er bij de nieuwe Albert Heijn op het Bunschoterplein
een paar keer mee betaald. Ik heb drie oudere mensen geholpen, die er helemaal niets van
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snappen. Het achteraf betaald parkeren moet gewoon terug.”

‘Trots op de winkelstraat’
Hij vervolgt: “Als ik de tarieven zo bekijk, dan vind ik niet dat dat het echt waard is.” Scheerman
legt uit waarom. “Ik ben trots op Ede en onze winkelstraat, maar we hebben hier geen grachten,
geen monumenten, geen prachtig mooie kathedralen waar mensen op af komen. De winkels die
we in Ede hebben, zijn vrij generiek. En dan zulke tarieven vragen. Dan vraag je er om dat
consumenten vertrekken.”
Hoe hoog de tarieven dan moeten zijn, weet Scheerman niet.
Hij heeft wel een ander voorstel om eventueel uit te voeren. “Stel gedifferentieerd parkeren in”,
stelt hij. “Dat betekent dat al het rustig is, je goedkoper kunt parkeren dan wanneer het wat
drukker is. Of maak, net als in Apeldoorn, de busreis naar het centrum heel goedkoop. Dit
parkeerbeleid ontneemt de vrijheid van de consument. Tuurlijk, ik kan voor vier uur parkeergeld
in de automaat gooien. Maar als ik na anderhalf uur weg ben, dan ben ik het geld van die
andere uren ook kwijt.”

Meer Nieuws

1. Giro Fiets Campus brengt de Giro d’Italia naar Ede
2. Musicalgroep Ongewoon Gaaf speelt Circus Sapperdeflap
3. Stoffelijk overschot gevonden in Lunteren (upd)
4. Grote namen geven workshop bij Novae Popschool
5. Broodhuis Lokaliteit organiseert 2de Boerenmarkt
6. Vrouwenmorgen Lunteren 13 april 2016

Meer nieuws uit Nieuws

Reageer

Laatste reacties 6

1. Hans

Datum geplaatst
afgelopen donderdag om 17:08

Moderatie
0 0 Reageer

Kom naar Bennekom, leuke winkelstraat en vrij parkreren

2. Frank

Datum geplaatst
31 maart 2016, 08:50

Moderatie
0 0 Reageer
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Even 5,50 betalen voor naar de kapper en wat (te zwaar voor de fiets) boodschappen
halen slaat helemaal nergens op. Ik ga wel wat verder de andere kant op.

3. nia

Datum geplaatst
31 maart 2016, 02:22

Moderatie
0 0 Reageer

Ik at altijd gezellig een paar keer in de week bij vrienden die to het Kuiperplein wonen, nu
kan dat niet meer. Het vereenzaamd mensen ook nog, bedankt Ede!

4. JD

Datum geplaatst
30 maart 2016, 20:19

Moderatie
2 0 Reageer

In veel kleine steden maar ook grote zijn de parkeerkosten afgeschaft...waarom niet in
Ede? Kijk naar een stadje als Steenwijk ook de parkeerkosten afgeschaft

5. Margaretha

Datum geplaatst
30 maart 2016, 19:33

Moderatie
2 0 Reageer

Als je in het centrum woont en er willen mensen van buiten Ede langskomen, maakt het
ook onaantrekkelijk. Duur en inschatten hoe lang je blijft van de zotte

6. André

Datum geplaatst
30 maart 2016, 19:12

Moderatie
0 2 Reageer

Gelukkig gaan heel veel mensen op de fiets, goedkoper en gezonder. Mogelijk nog meer
als de overbodige parkeerplaatsen omgezet worden in fietsparkeerplekken
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