
 

 
Amendement  

Aangenomen met 14 stemmen voor en 5 tegen (SP) 
 
Agendapunt      4  
Voorstel nr.     20150106 4 RV 
Registratie nr.  20150106 4 A1  
 
Onderwerp: Nota parkeerbeleid 2014 
 
De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede in vergadering bijeen d.d. 6 januari 2015 
 
Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 
 
De volgende beslispunten als volgt (vetgedrukt) te wijzigen: 
 

1. De Nota Parkeerbeleid 2014 vaststellen, met inachtneming van de volgende 
wijzigingen: 
-Pagina 9: derde bullit wijzigen in: Onderzoeken adequate mogelijkheden tot het 
realiseren en het voorts realiseren van evenementplaatsen met bijbehorende 
bewegwijzering in overleg met betrokken organisaties en een representatieve 
afspiegel van bewoners van Wijk bij Duurstede; 
- Pagina 9: vijfde bullit aanvullen met: en een experiment uitvoeren met 
parkeervrij beleid op koopzondagen in 2015. 
 
-De laatste zin van subparagraaf 3.2.3.1. (pagina 21)  te laten vervallen: 
 “Als meest realistische locaties blijven over het Evenemententerrein en bij de 
radarpost”;  
-Het volgende tekstdeel in subparagraaf 3.2.3.2. (pagina 21) te laten vervallen: 
“Gezien de ligging en de bereikbaarheid heeft het evenemententerrein …….. 
wanneer het Evenemententerrein niet voldoende capaciteit biedt”.  
-Aan paragraaf 3.2.3.2. vervolgens toe te voegen: 
“Er zal onderzoek worden gedaan naar alle locaties voor evenementen parkeren 
met concrete invulling van de kosten. Voor alle nader te onderzoeken locaties 
worden de omwonenden en belanghebbenden tijdig geïnformeerd en in de 
gelegenheid gesteld om hun zienswijzen kenbaar te maken.” 
-De in de samenvatting op pagina 4 opgenomen tekst inzake het treffen van 
voorzieningen op het Evenemententerrein “ Naar aanleiding hiervan wordt 
voorgesteld op het Evenemententerrein aan de Hordenweg voorzieningen te treffen, 
waardoor daar in voorkomende gevallen op geparkeerd kan worden” te wijzigen in: 
“Er zal onderzoek worden gedaan naar alle locaties voor evenementenparkeren.” 
-Paragraaf 3.2.2.1. (pagina 19) als volgt aan te vullen: (..) Voorgesteld wordt 
daarom een uitbreiding van 17 plaatsen aan het eind van het parkeerterrein tegen de 
uiterwaarden aan. “Uitbreiding structurele parkeerplaatsen bij de Stadshaven pas 
ter hand te nemen als na realisatie van de fietsenstallingen en na meting van de 
gevolgen hiervan voor de parkeerbezetting blijkt dat er structureel onvoldoende 
parkeerplaatsen zijn op de markt,  het walplantsoen en de haven.” 
 
 



 
2.Een krediet van € 45.000 vast te stellen voor de aanleg van fietsenstallingen. 
3.De begroting te wijzigen door uit het speerpuntenbudget (programma 5) € 6.400 
beschikbaar te stellen voor de kapitaallasten van de fietsenstallingen (programma 3). 
4.Komt te vervallen en wordt als volgt tot nieuw beslispunt 4 geformuleerd: Het 
uitvoeren van een onderzoek naar adequate extra parkeermogelijkheden bij 
evenementen, waarbij burgers en instellingen rondom alle mogelijke 
uitwijklocaties voor parkeren zijn betrokken . 
5. Komt te vervallen 

 
VVD, Hans van Dijk 
PvdA, Tijmen Baas 
D66, Aart van Veen 
CDA, Gerard Migchels 
BBNu, Wietze Smit 
PCG, Marco Petri 
 
Toelichting: 
 
In de Nota parkeerbeleid 2014 is een duidelijke voorkeur (zo niet reeds een keuze) 
opgenomen voor de locatie evenemententerrein voor het evenementen parkeren. De 
communicatie met omwonenden van deze locatie heeft naar onze mening te laat en te weinig 
inhoudelijk plaats gevonden . Daarnaast is het onze indruk dat alternatieven voor het 
evenementen parkeren niet uitputtend zijn onderzocht. Tot slot zijn wij van mening dat de in 
de nota genoemde kosten voor het evenementen parkeren buiten proportie zijn wanneer we 
het beoogde gebruik in aanmerking nemen.  
 
Ons voorstel is de mogelijke locaties voor evenementen parkeren nader te onderzoeken en 
met deugdelijke financiële onderbouwingen te komen na goede communicatie met de 
belanghebbenden/omwonenden. De memo van het college d.d. 19 december 2014 maakt 
voor ons onvoldoende duidelijk dat het college met een ‘schone lei’ alternatieven voor het 
evenementenparkeren zal onderzoeken wanneer de locaties evenemententerrein en radarpost 
al expliciet in de nota parkeerbeleid 2014 blijven opgenomen.  
 
Uitstel van de aanleg van structurele parkeerplaatsen aan de haven wordt voorgesteld omdat 
op dit moment uit de nota onvoldoende de noodzaak naar voren komt voor extra 
parkeerplaatsen. Daarnaast staat in de nota te lezen dat veel parkeerplaatsen door bewoners 
uit de eigen gemeente worden bezet; dit gecombineerd met de verbeterde mogelijkheden 
voor het stallen van fietsen kan de noodzaak voor extra parkeerplaatsen aan de haven 
wellicht doen afnemen of zelfs volledig wegnemen waardoor de extra uitgaven achterwege 
kunnen blijven. 
 
 


