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Onderwerp

Tijdelijk instellen vergunning parkeren Penitentenstraat.

Voorstel

1. In te stemmen met het verkeersbesluit "2019-08: Tijdelijk instellen vergunning
parkeren Penitentenstraat".
2. In te stemmen met het "Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2019, versie 2".

Inleiding

Door het nieuwbouwproject ZuytWillemsvaelt zijn tijdelijk minder openbare
parkeerplaatsen beschikbaar in de omgeving van de Penitentenstraat in Weert. Omdat in
de Penitentenstraat geen parkeerregime geldt worden de nog beschikbare parkeerplaatsen
ook gebruikt door medewerkers van bedrijven in de binnenstad. Deze twee factoren leiden
tot een te hoge parkeerdruk waar bewoners van de Penitentenstraat, Penitentenhof en
Kerkhoflaan hinder van ondervinden.

Beoogd effect/doel

Door tijdelijk, tot het moment dat de bouwwerkzaamheden zijn afgerond, vergunning
parkeren in te stellen in een gedeelte van de Penitentenstraat is het voor bewoners
gemakkelijker om hier te parkeren.

Argumenten

Voor het instellen van vergunning parkeren is het noodzakelijk om een
verkeersbesluit te nemen.
Om vergunning parkeren in te stellen dient een gedeelte van de Penitentenstraat
als vergunningszone te worden aangewezen door het college. Daarom is de
Penitentstraat 92 tot en met 116 in het "Aanwijzingsbesluit betaald parkeren"
opgenomen.

GEMEENTE vVEERT

! N¡et akkoord
In te vullen door het B&W secretariaat:

f,n*oora
! Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
n Anders, nl.:

Beslissing d.d.: I o' ol. zoy Nummer: 
1l

tr A-stuk
! B-stuk
tr C-stuk

De sec

Totaal aantal pag¡na's

Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeuil lehouder

OG - Parkeren

Jurjen Feld
(049s-s7s2 16)

drs. W.P.l. (Wendy) van Eijk

B&W-voorstel:
DJ-817453

Zaaknummer:
8L7444

Publicatie:
ar

s B W

GG

W

MvdH

W

TG

W

WVE

W

PS

akkoord

bespreken

Soort besluit: Besluit college

Weert,
26 augustus 2019

¡ Gewijzigde versie

Pagina 1



Kanttekeningen en risico's

Voor de werknemers van de binnenstad zijn voldoende betaalbare alternatieven
beschikbaar.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Na vaststelling van het aanwijzingsbesluit door het college dient publicatie ter inzage
legging conform de bepalingen in de Gemeente Wet te geschieden. Hierdoor krijgt het
besluit formele rechtskracht. Tevens wordt het verkeersbesluit gepubliceerd in de
Staatscourant. Het is voor belanghebbenden mogelijk om bezwaar te maken tegen dit
besluit.

Duurzaamheid

n.v.t.

Uitvoering/evaluatie

Het vergunning parkeren wordt tijdelijk ingesteld. Na afronding van de

bouwwerkzaamheden wordt het parkeren in de woonstraat geëvalueerd

Com m u n icatie/ participatie

Het tijdelijk instellen van vergunning parkeren in een gedeelte van de Penitentenstraat
komt voort uit een verzoek van de Klankbordgroep van het nieuwbouwproject
ZuytWillemsvaert om het parkeren voor bewoners beter te reguleren. De bewoners van de

Penitentenstraat, Penitentenhof en Kerkhoflaan worden per brief geÏnformeerd over het
instellen van vergunning parkeren.

Overleg gevoerd met

Intern:

Mon iqu e Bessems (projectleider nieuwbouwproject ZuytWil lemsvaert)
Ha rold Schoenmal<ers (afdelin g financiën)

Extern:

Kla nkbord groep n ieuw bouwproject ZuytW i I lemasvaert
Dhr. Litjens (politie Weert)

Bijlagen:

Verkeersbesluit 2019-08: Tijdelijk instellen vergunning parkeren Penitentenstraat
in Weeft.
Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2019, versie 2.
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