
Amendement 
 

Onderwerp: onderzoek gratis en gereguleerd parkeren in West Betuwe 

 

De raad van de gemeente West Betuwe in vergadering bijeen op 7 november 2019. 

 

Inleiding:  

De aanleiding voor dit amendement ligt in de teksten vermeld in de Programmabegroting 2020 van de 

gemeente West Betuwe. Op pagina 10 bij het thema Wonen en Werken onder programmanummer 4 

Economie is vermeld: dat er een onderzoek zal worden ingesteld naar het gratis en gereguleerd 

parkeren in de hele gemeente. Dit wordt nader beschreven op bladzijde 44, hier staat: een onderzoek 

te doen naar het al dan niet afschaffen van betaald parkeren inclusief de financiële consequenties in 

samenspraak met de lokale ondernemers. Tevens wordt gekeken of er mogelijkheden bestaan om de 

ondernemers zelf een deel van de financiële consequenties te laten dragen. Een voorstel wordt 

hiertoe aan de gemeenteraad voorgelegd.  

Op pagina 42 en pagina 166 wordt hiervoor een bedrag opgevoerd van € 15.000,= opgenomen. 

 

Overwegende dat: 

 het CDA geen reden ziet om een dergelijk duur onderzoek te doen.  

 wij het dan ook zonde vinden van het geld dat daarmee gemoeid gaat.  

 wij denken naar redelijkheid te kunnen inschatten dat bij volledig gratis parkeren de 

parkeerplaatsen oneigenlijk gebruikt gaan worden en er weinig tot geen parkeerplaatsen voor 

het winkelend publiek meer beschikbaar zullen zijn. 

 

Is van mening dat: 

 een onderzoek naar volledig gratis en gereguleerd parkeren niet noodzakelijk is. 

 wij zowel de winkeliers als het winkelend publiek tegemoet komen, als wij het eerste uur het 

parkeren gratis laten zijn. 

 

Besluit: 

1. om geen onderzoek te houden naar het gratis en gereguleerd parkeren in de hele gemeente. 

2. om het eerste uur parkeren gratis te laten zijn. 

3. om hiervoor de nodige verkeersmaatregelen te nemen.  

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Getekend: 

 

 

Johan Kerbel, 

raadslid CDA West Betuwe  

 

Griffie West Betuwe: uitslag stemming Totaal 
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