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Jeroen ten Veen

Van: Jeroen ten Veen <jeroentenveen@gmail.com> namens Jeroen ten Veen 

<jeroen@tenveen.nl>

Verzonden: 24 September 2015 12:31

Aan: 'Tonny Slieker'

Onderwerp: RE: uw brief van 20 september 2015

Geachte heer Slieker, 

Dank voor uw snelle reactie per mail. Dat waardeer ik zeker. 

Het stemt mij hoopvol dat de intentie er is om een 2e parkeervergunning (waarschijnlijk) mogelijk te maken 

vanaf 2016. 

Er zou een breed gedragen wens uit de buurt mee in vervulling gaan, gelet ook op de gehouden petitie. 

Overigens merk ik graag op dat in het geval de Broekstraat wederom “niet instemt” met de invoering van 

betaald parkeren dit natuurlijk niet voor de bewoners van de Van Verscheurplein de mogelijkheid ontneemt 

om hun 2e auto in de Amperéstaat of de Transformatie te parkeren. Hoewel het gebied van sector M niet 

aansluit is het voor die bewoners waarschijnlijk ook prettiger om een 2e auto betaald te parkeren in de 

Amperéstaat of de transformatie dan telkens maar op zoek te moeten naar een moeilijk beschikbare 

parkeerplaats in de Broekstraat. Kortom, Ik wil vragen bij de komende “beleidsronde” al rekening te houden 

met het feit dat sector M al ruim voldoende parkeergelegenheid biedt voor alle bewoners (en bedrijven) van 

Sector M ook als een 2e vergunning mogelijk wordt. 

Overigens zet ik mijn bezwaarprocedure die tegen het niet verlenen van de 2e vergunning heb lopen wel 

gewoon door ter behoud van rechten. 

Hopelijk wordt het beleid inderdaad dusdanig bijgesteld dat ik dit bezwaar kan intrekken. 

Graag hoor ik als er ontwikkelingen zijn in het beleid of als er wel behoefte bestaat om dit met de bewoners te 

bespreken. 

Met vriendelijke groet 

Jeroen ten Veen 

 

 

Van: Tonny Slieker [mailto:Tonny.Slieker@arnhem.nl]  

Verzonden: 24 September 2015 11:42 

Aan: jeroen@tenveen.nl 

Onderwerp: uw brief van 20 september 2015 

 

Geachte heer Ten Veen, 
 
Namens het college en de heer Lauriks reageer ik op uw brief van 20 september 2015. Ik reageer per e-mail 
omdat u daardoor sneller een reactie krijgt. 
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Laat ik beginnen met te melden dat u terecht opmerkt dat het probleem vooral door wijkvreemde parkeerders 
ontstaat. Daarom is het tijdvenster voor betaald parkeren van 9.00 tot 18.00 uur en alleen op weekdagen. Het 
is de bedoeling dat de aanwezige parkeerplekken vooral bedrijven, bewoners en hun bezoekers wordt gebruikt. 
 
De redenen om een tweede vergunning niet vanaf het begin van de invoering van betaald parkeren uit te geven 
zijn: 
- De invoering van betaald parkeren rondom Van Verschuerplein (collegebesluit van 18 november 2014). Daar 
zijn weinig parkeerplaatsen en gelet op de beperkte omvang van het betaald parkeergebied is gekozen voor 1 
vergunning. 
- De gefaseerde uitvoering van betaald parkeren; zeer waarschijnlijk volgt uitbreiding van het betaald parkeren 
in de Broekstraat, Rietgrachtstraat, B.P. Van Verschuerstraat en stuk Van Oldenbarneveldtstraat. 
- De nieuwbouwontwikkelingen die nog gaande zijn; specifiek gaat het om het bouwblok ten zuiden van de T.J. 
Witteroosstraat (tussen Westervoortsedijk en Van Oldenbarneveldtstraat). Deze nieuwe bewoners en hun 
bezoek zijn deels ook aangewezen zijn op de huidige parkeerplaatsen in T.J. Witteroosstraat en Ampèrestraat. 
- De 'verhoogde' parkeerdruk in het openbaar gebied; doordat het binnenterrein tussen Ampèrestraat en 
Westervoortsedijk nog niet definitief is ingericht, zijn bewoners aangewezen op openbare parkeergelegenheid. 
 
De genoemde uitbreiding kan mogelijk per 1-1-2016 ingaan. Als het betaald parkeergebied is vergroot, wordt 
meer wijkvreemd verkeer geweerd. Het wordt dan gemakkelijker om een vrije parkeerplek te vinden, ook 
overdag voor een tweede auto. Mijn verwachting is dat dan een tweede vergunning bespreekbaar wordt. Het 
huidige 'Uitwerkingsbesluit Parkeren 2015', waarin de mogelijkheid van een tweede vergunning wordt geregeld, 
zal aan het eind van dit jaar worden vervangen door een nieuw uitwerkingsbesluit voor 2016. De intentie is om 
in dit nieuwe uitwerkingsbesluit de tweede vergunning mogelijk te maken. Daarmee zou uw wens voor een 
tweede parkeervergunning in 2016 realiteit worden. Op dit moment kan ik alleen aangeven dat medio november 
de besluitvorming van het 'Uitwerkingsbesluit Parkeren 2016' wordt verwacht. De wijzigingen voor het nieuwe 
besluit worden nog geïnventariseerd. Uw suggestie om het gebied, sector M, op te splitsen kan niet geregeld 
worden met dit uitwerkingsbesluit en is bovendien ongewenst. Parkeerregulering werkt optimaal in grotere 
aaneengesloten gebieden met eenzelfde regime.  
  
Van uw uitnodiging om ter plekke de situatie te aanschouwen wordt geen gebruik gemaakt. 
 
Met  vriendelijke groet, 
Tonny Slieker 
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