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Geacht College, 
  
Steeds vaker wordt onze partij benaderd door invaliden omtrent het feit dat valide bestuurders de 
invalide-parkeerplaatsen bezet hebben. 
Bij de introductie van deze speciale parkeerplaatsen werden ze door valide bestuurders netjes 
vrijgelaten, niet in de laatste plaats vanwege de strengere handhaving. 
De laatste jaren neemt deze instelling snel af. 
Niet alleen vanuit het standpunt van de overtreders maar ook vanuit het oogpunt van de gemeente. 
Witte kruizen op het parkeervak vervagen of zijn door herhaaldelijke herbestrating niet meer als wit 
kruis herkenbaar, ook worden ze soms vervangen door trottoirtegels met een tekst daarop. 
De bebording staat vaak niet meer op zijn plaats. 
Bebording valt overigens beter op als het op de rand van de stoep geplaatst is. 
  
En als dan een invalide geen plaats kan vinden en het is buiten kantooruren dan helpt bellen naar 
parkeerbeheer ook niet meer. 
De plaats is dan bezet en parkeerbeheer is na 17:00 uur en in het weekend niet aanwezig. 
De politie geeft aan deze situaties geen prioriteit en handhaaft er niet op. 
  
Voor invaliden is het in zulke gevallen extra belastend omdat ze verder van huis moeten parkeren 
wat onnodige problemen met zich meebrengt. 
  
Onze fractie zou het college op grond van art.36 RvO willen vragen: 
 
·         Is het mogelijk dat de diensten bij Parkeerbeheer zo ingericht worden dat in dit soort gevallen 
ook in het weekend en buiten kantooruren, handhavend opgetreden kan worden? 
·         Kan er binnen afzienbare tijd middels een inventarisatie aandacht besteed worden aan de 
markering en bebording van invalide parkeerplaatsen? 
·         Kunnen aan de hand van de uitslag van die inventarisatie de stappen ondernomen worden 
om de parkeervoorziening voor invalidenkaart houders, weer op het niveau te brengen waar het 
thuishoort? 
·         Waarom worden er in sommige gevallen (slecht zichtbare) tegels gebruikt i.p.v. de grote witte 
kruizen? 
·         Per 1 januari jongstleden moeten invalidenkaart-houders ook betalen voor de overige 
parkeerplaatsen wat voor een aantal van hen een financieel probleem veroorzaakt, kan hier een 
oplossing voor gezocht worden? 
  
Invaliden hebben vaak geen keuze om elders ter parkeren vanwege hun lichamelijke beperkingen. 
Ze laten zich nu horen, nu is de gemeente aan zet. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
Dyana Rommens 
Raadslid GBWP 
 

 


