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Beste heer Van der Kallen,
ln uw brief van 11 november 2020 verzoekt u ons alert te zijn op parkeeroverlast binnenstad. Hieronder leest u onze
reactie op uw brief.
U schrijft:
De BSD-fractie heeft al van verschillende kanten de opmerking te horen gekregen over het parkeren van voertuigen die
niets te maken hebben met bezorgen of afhalen. Zo staan er gedurende de dag op de Grote Markt 20 à 25 auto's. De
BSD-fractie verzoekt uw college hier alert op te zijn. Tevens herhaalt de BSD-fractie het verzoek om foutief geparkeerd
staande auto's in de avonduren in de winkelstraten te verbaliseren. Het is een enorme ergernis bij de bewoners van de
binnenstad die zo zachtjes aan niet meer begrijpen, wat wél en wat niet is toegestaan.
Onze reactie:
Wij hebben ook gemerkt dat op de Grote Markt veel voertuigen geparkeerd staan. Onze Boa's hebben een inventarisatie
gedaan en geconstateerd dat te veel voertuigen op de Grote Markt parkeren. ln overleg met Parkeerbeheer zijn
maximaal twee ontheffingen per ondernemer uitgegeven om gebruik te maken van de Grote Markt. Met deze maatregel
is het parkeren op de Grote Markt weer teruggebracht naar de juiste proporties, gegeven de huidige Covid-19 situatie.
Aangaande het parkeren van voertuigen in het centrum hebben wij u al via de brief U20-058914 laten weten wat de stand
van de zaken is. Aanpassing van het verkeersregime moet hier meer duidelijkheid gaan geven.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer L.W. van den Bulk,
bereikbaar via telefoonnummer 0164-277539.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,
namens het college,

Dhr. P.A.M. van der Velden
Wethouder
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