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Geachte leden van de Raad,
De gemeente wil weten hoe de inwoners van Broekhem- Noord denken over het invoeren van
vergunningparkeren. Daarom hebben we een richtinggevende peiling opgezet. Hiermee willen we de
opinie peilen van de bewoners van Broekhem-Noord over de invoering van vergunningparkeren. Een
belangrijk secundair doel is dat we met deze peiling de gang naar de stembus (als pilot) extra willen
stimuleren. Aan de uitkomsten zijn geen verplichtingen verbonden.
Waarom vergunningparkeren overwegen?
De gemeente heeft meldingen van parkeeroverlast ontvangen uit Broekhem-Noord. Vaak wordt het
parkeergedrag van ‘niet-bewoners’ als oorzaak aangegeven. Met het invoeren van
vergunningparkeren kan deze overlast worden tegengegaan. Vergunningparkeren kan echter alleen
slagen als het wijk-breed ingevoerd wordt. Dat betekent dat er voldoende draagvlak moet zijn.
Pilot “peiling gelijk met verkiezingen”
De peiling wordt gelijktijdig met de verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen
gehouden (20 maart 2019). Hiermee willen we inwoners extra stimuleren om naar de stembus te
komen. Na afloop onderzoeken we of er een hogere opkomst is geweest. Deelname aan de peiling is
overigens vrijwillig. We benadrukken nog dat er geen enkele relatie of connectie met de aanstaande
verkiezingen bestaat.
Opzet peiling
Per adres kunnen inwoners één stem uitbrengen. Dit is in lijn met de parkeervergunningen, die
worden ook per adres uitgegeven. Ook ontvangt men een informatieblad waarin de gevolgen van
vergunningparkeren toegelicht zijn.
Wat gebeurt er met de uitkomst van de peiling?
De bewoners worden over de uitkomst van de peiling geïnformeerd. Aan de hand van de uitslag
worden de vervolgstappen bepaald. Als de invoering van vergunningparkeren daadwerkelijk zal
worden overwogen dan zal dit in overleg met de bewoners worden uitgewerkt.
Ik hoop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.
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