Van: Feld, Jurjen (J)
Datum: 15 oktober 2019 om 11:35:21 CEST
Aan: IBeenders, P Weekers, Wolfs, Madeleine (M)
Kopie: Bessems, Monique (MJM), Fonteijn, Mark (MWC), Eijk van, Wendy (W)
Onderwerp: Parkeerbundel en parkeren Suffolkweg
Beste mevrouw Beenders,
Hierbij mijn reactie op de vragen met betrekking tot parkeren.

1. Waarom geen voorstel voor de verhoging van de parkeerbundel?
Het advies is om de parkeerbundel voor werknemers (€ 0,20 per uur) en ambtenaren (€ 0,16 per uur)
niet te verhogen.
Een verhoging van het uurtarief van de bundel maakt het parkeerabonnement op straat voor
werknemers weer aantrekkelijker.
Dit is in strijd met het beleid om het parkeren in de garages te stimuleren.
2. Blijft de Suffolkweg onbetaald parkeren?
Op dit moment geldt hier nog een parkeerregime.
Om het parkeren hier in de toekomst bij nieuwe ontwikkelingen beter te reguleren is een
parkeerregime wel wenselijk.
Indien hier alleen woningbouw wordt gerealiseerd is dan het voorstel om vergunning parkeren in te
stellen.
De verwachting is dat automobilisten die hier nu parkeren bij de invoering van betaald parkeren geen
gebruik van de Suffolkweg meer gaan maken.
Zij wijken dan uit naar een andere locatie waardoor betaald parkeren hier weinig rendement heeft.

3. Hoeveel bundels zijn er uitgegeven (inclusief parkeerbundels voor ambtenaren)?
In de onderstaande tabel zijn het aantal actieve parkeerbundels per parkeergarage weergegeven.
Centrumgarage
€ 0,16
(ambtenaren)
308

Centrumgarage
€ 0,20
20

CentrumNoord
€ 0,20
2

Muntgarage
€ 0,16
(ambtenaren)
3

Muntgarage
€ 0,20
192

Stations
plein
€ 0,20
10

Ursulinen
garage
€ 0,20
67

Jaarlijks dienen werknemers een kopie van een arbeidsovereenkomst te overleggen waaruit blijkt dat
hij/zij nog bij een bedrijf werkt dat gevestigd is in de binnenstad in Weert.
Indien zij dit niet meer kunnen aantonen vervalt de parkeerbundel en wordt het resterende bedrag
van de bundel gerestitueerd.
Tot slot
Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet,
Jurjen Feld
Parkeerregisseur
Gemeente Weert

Totaal

602

