
 

    
 
 
 
 
 

 
 
Onderwerp : Parkeerbeleid Oostbuurt/Koninginnebuurt 
Aan  : College van Burgemeester en Wethouders gemeente Zandvoort 
Datum  : 23 mei 2016 
 
Geacht college, 
 
Eind 2010 stelde de gemeenteraad een nieuw parkeerregime vast: Het bewonersparkeren. Destijds was de 
planning dat dit gefaseerd zou worden ingevoerd. Volgens de oorspronkelijke planning zou dit begin 2013 
het geval zijn. De eerste wijken die overgingen op het nieuwe beleid waren in juli 2011 de Oostbuurt en de 
Koninginnebuurt. De invoering in de daaropvolgende wijken bleek te controversieel om nog door te gaan. 
Begin 2014 is de verdere invoering van het parkeerbeleid, na een enquête in de wijken Park Duijnwijk en Oud 
Noord, dan ook gepauzeerd.  
 
Toen de inwoners van de Oostbuurt en Koninginnebuurt in juli 2011 onder het bewonersparkeren kwamen 
te vallen, was de planning dat zij binnenkort met hun vergunning in heel Zandvoort zouden kunnen parkeren. 
Ook zou onderzocht worden of de kosten van hun vergunning omlaag zou kunnen. Daarnaast zou het 
parkeerbeleid na twee jaar worden geëvalueerd. Het tegendeel is echter waar: Bewoners kunnen slechts in 
hun eigen wijk parkeren, de kosten zijn nog steeds zo’n 80 euro per jaar, het parkeerbeleid is nooit 
geëvalueerd en hen is nog steeds niet gevraagd wat zij van het parkeerbeleid vinden. De VVD vindt dit een 
oneerlijke situatie en heeft dan ook de volgende vragen: 
 

1. Deelt het College de mening van de VVD dat 80 euro per jaar (mede met het oog op het gebied waarin 

men kan parkeren, dat fors kleiner is dan gepland) een te hoog bedrag is voor het geleverde product?  

a. Zo nee: Waarom niet? 

b. Zo ja: Wanneer worden de kosten van de parkeervergunningen verlaagd? 

2. Op 24 april 2012 zegde het college, n.a.v. vragen van de VVD, een onderzoek toe naar verlaging van 

de vergunningtarieven. Wat is de stand van zaken van dit onderzoek en op welke termijn kunnen de 

kosten worden verlaagd? 

3. Meerdere politieke partijen hebben tijdens de verkiezingscampagne beloofd in meerdere wijken 

enquêtes te organiseren, vergelijkbaar met die in Park Duijnwijk en Oud Noord.  

a. Vind het college dergelijke enquêtes, zeker gezien de impasse waarin het parkeerbeleid zich 

nu bevind, een goed middel om te weten hoe een wijk over het parkeerbeleid denkt? 

b. Is het college bereid een dergelijke enquête in elk geval te organiseren in de Oostbuurt en 

Koninginnebuurt? 

4.  Bij de invoering van het nieuwe parkeerregime was de planning dat dit na twee jaar zou worden 

geëvalueerd. Op welke wijze en termijn is het college van plan deze evaluatie ter hand te nemen? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Fractie VVD,  

Martijn Hendriks 


