
 

 

 

Ga terug naar start 
 
Motie bij de parkeernota van Nijmegen, raadsvergadering van 25 november 2020. 
 
Ingediend door: 
Maarten Bakker (VVD), Jean-Paul Broeren (SN), Frank Jasper (GN). 
 
De gemeenteraad van Nijmegen, 
 

Constaterend dat: 
• Vele bewoners hebben laten weten de voorliggende parkeernota geen goed idee te 

vinden; 

• Bewoners en ondernemers in de voorliggende parkeernota niet meer vrij kunnen 
kiezen over het parkeerregime in hun straat; en dat 

• De voorliggende parkeernota het aantal parkeerplaatsen vermindert. 
 

Overwegend dat: 
• Bewoners en hun bezoek fijn moeten kunnen parkeren in hun eigen straat en buurt; 

• Parkeergelegenheid van essentieel belang is voor de winkels en horeca in onze stad 
en ons stadscentrum; 

• De voorliggende parkeernota alleen maar voor een verder uitdijend betaald parkeren 
zorgt; en dat  

• Nijmegen jaarlijks al rond de 7 miljoen euro verdient  aan parkeren. 

 

Roept het college op: 
1. De voorgestelde parkeernota aan te houden; 
2. Een nieuwe bewoners- en bezoekersvriendelijke parkeernota uit te werken waarin: 

a. Uitgegaan wordt van een centrumzone met betaald parkeren, met daarin een 
aantal grote ruim toereikende en goed bereikbare parkeerfaciliteiten, 
bijvoorbeeld garages op Kelfkensbos, bij de Hezelpoort, Keizer Karelplein en 
op de Wedren; 

b. Uitgegaan wordt van een goed gehandhaafde bewonerszone rondom de 
centrumzone waarin alleen bewoners (gratis) kunnen parkeren en andere 
parkeerders  aan tijdslimiet gebonden zijn, bijvoorbeeld door een blauwe 
parkeerschijf en/of kentekenregistratie; 

c. Bij invalswegen gratis of zeer goedkope transferia worden gerealiseerd met 
goede directe OV- en deelfietsverbindingen naar het stadscentrum; 

d. Betaald parkeren alleen uitgebreid of ingevoerd wordt in straten wanneer een 
meerderheid van de bewoners van een straat daar om vraagt; 

Bijvoorbeeld naar het idee zoals bijgevoegd in de bijlage. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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Bijlage: Bewoners- en bezoekersvriendelijke Parkeernota 

 
 
Rood:   Blijft betaald parkeren 
Blauw:  Bewonerszone (grens te onderzoeken) 
P:  Ruim gefaciliteerde parkeerplekken 
P+R:  Transferia bij invalswegen 


