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Onderwerp

Vergunning parkeren Suffolkweg en Wilhelminastraat

Voorstel

1. In te stemmen met het verkeersbesluit.
2. In te stemmen met het "Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2020, versie 2"

Inleiding

Werknemers en bezoekers van het centrum wijken uit naar de Suffolkweg. Hier geldt geen
parkeerregime. Het uitwijkgedrag leidt tot (parkeer)hinder bij bewoners van de Suffolkweg
tussen huisnummer 17a en 22b. Uit een enquête onder de bewoners (response 85o/o)
blijkt dat de meerderheid voorstander is van het instellen van vergunning parkeren (73o/o).
Er is dus voldoende draagvlak voor het instellen van vergunning parkeren op een gedeelte
van de Suffolkweg.

Voor de reconstructie van de Wilhelminastraat hebben meerder informatiebijeenkomsten
plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomsten is, op verzoek van de bewoners, afgesproken
om het betaald parkeren in de Wilhelminastraat (zone2), tussen de Wilhelminasingel en
Nieuwstraat, te wijzigen in vergunning parkeren (zone 3). Bewoners gaan hierdoor minder
betalen voor het parkeren. Een parkeervergunning voor zone 3 is namelijk goedkoper dan
een parkeerabonnement voor zone 2. Daarnaast is er door de wijziging sprake van een
eenduidig parkeerregime in de gehele Wilhelminastraat.

Beoogd effect/doel

Door vergunning parkeren in te stellen op gedeelten van de Suffolkweg en
Wilhelminastraat wordt het parkeren beter gereguleerd.
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Argumenten

De twee sterk verouderde parkeerautomaten in de Wilhelminastraat leveren
samen jaarlijks circa € 500,- op. Een noodzakelijke upgrade van allebei de
automaten kost in totaal € 12.000. Dit is gezien de opbrengsten minder wenselijk.
Het aanbieden van betaald parkeren is in de Wilhelminastraat niet meer
noodzakelijk omdat hier nog maar zeer beperkte bedrijvigheid plaatsvindt (één
boeken- en audiowinkel met beperkte openingstijden). Voor deze winkel geldt dat
er op gepaste loopafstand voldoende betaalde parkeervoorzieningen beschikbaar
blijven.
Voor het instellen van vergunning parkeren is het noodzakelijk om een
verkeersbesluit te nemen.
Om vergunning parkeren in te stellen op gedeelten van de Suffolkweg en
Wilhelminastraat dienen deze straten als vergunningszone te worden aangewezen
door het college. Daaronr zijlr allebei de s[t'atelr opgenomen in het
"Aanwijzingsbesluit betaald parkeren, versle 2".

Kanttekeningen en risico's

Voor werknemers en bezoekers van het centrum zijn voldoende betaalbare alternatieven
beschikbaar om te parkeren.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Na vaststelling van het aanwijzingsbesluit door het college dient publicatie en ter inzage
legging conform dc bcpalingen in de Gemeentewet 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

n.v.t.

Comm unicatie/ participatie

Het instellen van vergunning parkeren komt voort uit verzoeken van bewoners tijdens
informatiebijeenkomsten voor de reconstructie van de Suffolkweg en Wilhelminastraat. De

bewoners worden per brief geïnformeerd over het instellen van vergunning parkeren,

Overleg gevoerd met

Intern:

. Dirk Franssen - (Programmaregissseur Weginfrastructuur)
¡ Monique Bessems - (Projectleider Suffolkweg)
r Harold Schoenmakers (Beleidsadviseur belastingen / afdeling financiën)
o Willie Konings (Stadstoezicht)
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Extern:

a Dhr. Litjens - Politie Weert

Bijlagen:

1. Verkeersbesluit 969296 - Instellen vergunning parkeren gedeelten Suffolkweg en
Wilhelminastraat in Weert.

2. Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2020, versie 2.
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