AGENDAPUNT NO.
Voorstel tot het vaststellen van de
Parkeerverordening 2012.

AAN DE RAAD

Samenvatting
In 2005 heeft de gemeente Aalten een parkeerverordening vastgesteld om vergunninghouderzones
aan te wijzen waar dit noodzakelijk werd geacht. Deze verordening is na de samenvoeging niet
geactualiseerd. Het is daarom noodzakelijk een vernieuwde parkeerverordening vast te stellen welke
te gebruiken is voor alle wegen binnen de gemeentegrenzen. In de verordening zijn de noodzakelijk
artikelen opgenomen en toegelicht.
Inleiding
In sommige gevallen veroorzaken geparkeerde voertuigen hinder op het gebied van
verkeersveiligheid, bereikbaarheid of leefbaarheid. De parkeerdruk zorgt er voor dat er een maatregel
moet worden ingesteld waardoor het parkeren beter gereguleerd kan worden. Een van deze
maatregelen is een parkeervergunninghouderzone. Om deze maatregel te kunnen instellen en te
handhaven op naleving van de gestelde regels, is het noodzakelijk om de parkeerverordening uit
2005 te vernieuwen.
Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving
Het college kan parkeervergunningen afgeven voor het parkeren op plaatsen voor belanghebbenden
of met parkeerapparatuur. Het college kan tevens nadere regels stellen voor het indienen van
aanvragen en het verlenen van de parkeervergunning. Hierbij kan worden gedacht aan het stellen
van indieningvereisten voor het aanvragen van een parkeervergunning.
Inhoudelijke toelichting op het voorstel
De gemeente Aalten kent momenteel één zone waar men alleen mag parkeren met een vergunning.
In het verleden is gebleken dat de huidige verordening te weinig handvaten biedt om goed te kunnen
handhaven. In de huidige verordening stonden geen voorwaarden waaraan men moest voldoen om
gebruik te mogen maken van de belanghebbendenplaatsen. Zo werden er meer voertuigen
geparkeerd dan waarvoor er ruimte was en werd er buiten de vakken geparkeerd waardoor de
bereikbaarheid werd verslechterd. Omdat de maatregel juist is ingesteld om de bereikbaarheid te
verbeteren, is het van belang de verordening zodanig aan te passen dat handhaving mogelijk is. Met
de vernieuwde verordening worden er voorwaarden gesteld voor het gebruik van de
parkeervergunning. Zo is men met de nieuwe verordening verplicht zich te houden aan de
voorwaarden die genoteerd staan op de vergunning. Met de huidige vergunning was dit niet het
geval. Tevens is het met de nieuwe vergunning mogelijk om in de toekomst meerdere gebieden aan
te wijzen als parkeervergunninghouderzone indien dit noodzakelijk is.
Alternatieve beleidskeuzes
Een alternatief is niet aanwezig.
Financiële consequenties
Er zijn geen financiële consequenties.
Participatie en Communicatie
Na vaststelling door de Gemeenteraad wordt de parkeerverordening op de voorgeschreven wijze
bekendgemaakt.
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Vervolgstappen inclusief tijdspad
- 19 juni rondetafelgesprek Raad
- 3 juli meningsvormende Raad
- 11 juli publicatie parkeerverordening
- 12 juli inwerkingtreding parkeerverordening
Bijlagen
- Parkeerverordening 2012

Aalten, 31 mei 2012

Burgemeester en wethouders,

J. Nobel
secretaris

G. Berghoef
burgemeester

DE RAAD VAN DE GEMEENTE A A L T E N ;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 mei 2012;
gelet op het bepaalde in Gemeentewet;

BESLUIT:

de Parkeerverordening 2012 vast te stellen.

AALTEN, 3 juli 2012
De Raad,

M.A.J.B. Fiering
raadsgriffier

G. Berghoef
voorzitter

