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onderwerp : parkeerbeleidsplan

Geacht bestuur,

In de raadsvergadering van 1 oktober aanstaande behandelt de gemeenteraad het
parkeerbeleidsplan 2O2O. Het parkeerbeleidsplan schetst de hoofdlijnen van het parkeerbeleid
Wij begrijpen dat u als inwoner en ondernemer wilt weten wat het plan voor u in de praktijk
betekent.

Na vaststelling van het parkeerbeleidsplan door de raad start het proces om allerlei punten in
detail uit te werken. Daarom willen we graag met u in gesprek om van u te horen welke
aandachtspunten u signaleert: waar is bij de uitwerking/detaillering behoefte aan maatwerk en
waarom? Samen met u stellen we graag vast hoe het maatwerk er uit moet zien.

In deze brief staan wij graag stil bij vijf onderwerpen:
. Het doel van het nieuwe beleidsplan
. De stappen tot het nieuwe beleidsplan
o Het beleid in een notendop
o Het traject naar implementatie
. Maatwerk hoe ziet dat eruit

Het doel van het nieuwe beleidsplan
De raad heeft bij de behandeling van het financieel perspectief aangegeven dat het college
betaald parkeren moet invoeren langs de kust van Walcheren. Het doel van het betaald
parkeren is drieledig:
1. Het bevorderen van de leefbaarheid in de kernen door (lang)parkerende toeristen uit

woongebieden te weren, zodat weer ruimte ontstaat voor eigen inwoners en ondernemers
2. De (dag)toerist laten meebetalen aan de kosten van voorzieningen.
3. Een uniforme behandeling van het parkeren in alle kustkernen op het grondgebied van de

gemeente.

De stappen tot het nieuwe beleidsplan
Voor het leefbaarheidsonderzoek in 2019 zijn op uitgebreide schaal parkeeronderzoeken
verricht. Daardoor is inzichtelijk waar zich als gevolg van het toerisme parkeerknelpunten
voordoen, Die knelpunten komen in grote lijnen overeen met de resultaten van de gesprekken
die in het kader van het leefbaarheidsonderzoek met onder meer de dorps- en stadsraden en
ondernemersverenigingen zijn gevoerd. Tegelijkertijd heeft het adviesbureau SPARK bij het
opstellen van de kaders voor het nieuwe parkeerbeleid ook met veel partijen gesproken,
waaronder de dorps- en stadsraden.

correspondentie-adres
Postbus 1000
4357 ZV Domburg

tel.r 0118-555444
fax:0118-555433
e-mail : qemeente@veere.nl

28507457L
N 1738NGH028507457 r
BNGHNL2G

BNG:
IBAN
BIC:

bezoekadres
Traverse 1

Domburg



2

Uiteindelijk zijn in de zomer van 2O2O, voorafgaande aan de afronding van het
parkeerbeleidsplan ten behoeve van de raad, door wethouder Wisse en een
beleidsmedewerker, nog een keer gesprekken gevoerd met dorps- en stadsraden en
o nde rn emersve re n i g i n gen.

Het beleid in een notendop
Het parkeerbeleidsplan schetst de hoofdlijnen van de parkeerregulering, In essentie komt het
erop neer dat er betaald parkeren wordt ingevoerd op terreinen waar veel dagrecreanten
(moeten) staan. De rest van de bebouwde kom van kustkernen maken we
vergunninghouderzone, zodat dagrecreanten niet meer in woonstraten parkeren. Bewoners en
ondernemers krijgen meer vrije parkeerplaatsen in de eigen omgeving, terwijl ze met de door
hen aangeschafte parkeervergunning óók op de betaald parkeerterreinen in de eigen kern
mogen staan. Bewoners kunnen hun bezoekers daarnaast gastvrij ontvangen met een "digitale
kraskaart" (parkeer-app). De eerste parkeervergunning voor bewoners is gratis, voor een
eventuele tweede vergunning geldt een laag tarief,

Het traject naar implementatie
Het parkeerbeleidsplan (hoofdlijnen) vertalen we in een parkeerverordening, een daarbij
horend uitvoeringsbesluit en een tarievenverordening. In deze fase is het belangrijk om de
mogelijke aandachtspunten van het beleid te signaleren: welke belanghebbenden worden
disproportioneel benadeeld? Het is niet de bedoeling dat inwoners, ondernemers,
verenigingen, mantelzorgers, kerken, etc. de dupe worden van het parkeerbeleid, Daarom
vinden direct na de vaststelling van het parkeerbeleidsplan gesprekken plaats met onder
andere de dorps- en stadsraden en ondernemersverenigingen. Die gesprekken hebben tot doel
om in beeld te krijgen welke belanghebbenden mogelijk benadeeld worden en welke vorm van
maatwerk voor die doelgroep geboden kan worden.

Maatwerk, hoe ziet dat er uit
De parkeerregulering heeft tot doel om parkerende dagtoeristen op specifieke terreinen
(betaald) te laten parkeren. Als onverhoopt ook andere doelgroepen van die terreinen gebruik
moeten maken, ontstaat een aandachtspunt. Gelukkig kan met maatwerk praktisch altijd een
goede oplossing gevonden worden. Voorbeelden kunnen zijn:
. Supermarkten: als parkeerders binnen een bepaalde tijd vertrekken, wordt de

parkeerbelasting kwijtgescholden en hoeft er niets betaald te worden. Voor de supermarkt
heeft dit als voordeel dat er constant vrije parkeerplaatsen zijn voor klanten, aangezien
langparkeerders worden geweerd.

o Sportverenigingen; we kunnen de tijdstippen waarop betaald moet worden afstemmen op
de tijdstippen dat de sporters gebruik maken van het parkeerterrein.

r Woon-werkforensen: parkeervergunning (via werkgever) tegen een laag tarief om op
specifieke terreinen het gehele jaar te mogen parkeren.

Zoals genoemd: voorbeelden. Maar wellicht heeft u zelf betere oplossingen. En er zullen zeker
nog meer aandachtspunten zijn, maar in overleg lossen we die dus op!

Planning gesprekken over maatwerk
Omdat de kernen Domburg, Veere en Zoutelande in 2O2! als eerste in beeld zijn voor
implementatie, starten de gesprekken met de dorps- en stadsraden en
ondernemersverenigingen van deze kernen. Ook praten we met de diverse andere
belanghebbenden uit deze kernen. Het doel is om nog in oktober 2020 alle eventuele
aandachtspunten in deze kernen met maatwerk te hebben opgelost. Direct aansluitend
nodigen we de dorpsraden en belanghebbenden uit Vrouwenpolder, Westkapelle, Oostkapelle
en Dishoek uit.

Naast de dorps- en stadsraden en ondernemersverenigingen nodigen we andere
belanghebbenden uit voor een gesprek over maatwerk: sportverenigingen, supermarkten,
diverse individuele ondernemers, kerken en zorgorganisaties. We realiseren ons dat deze
opsomming nog niet volledig is en dat we nog belanghebbenden missen. Graag vernemen we
van u of er nog partijen ontbreken.
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U kunt erop vertrouwen dat de implementatie van het beleidsplan, te starten met de nu te
plannen gesprekken met u, zorgvuldig gebeurt. De heer Floris Visser (f.visser@veere.nl

en 0118 555 351) benadert u eind van deze week en begin volgende week voor het plannen
van een afspraak. U kunt ook zelf contact opnemen.

Met vrien ijke groet,
Burgem r en wethouders van Veere,
de secreta de burge

h drs. R.J n der ZwaagJ.F.M. Ste




