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beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 inzake betaald parkeren CineCity
Geachte mevrouw/heer,
Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u
als volgt.
Uw inleiding
N.a.v. de problemen die zijn ontstaan op dinsdagavond 16 januari en de bekeuringen die
daar uit voort kwamen, stelt de Lokale Partij Vlissingen de volgende vragen.
Het lijkt erop dat de parkeermeters en het betaald parkeren via de app, zoals Parkmobile,
niet goed zijn afgestemd op het nieuwe parkeerregime.
Vraag 1: Klopt het dat er problemen zijn met de uitvoering van het betaald parkeren rond
Cinecity?
Ons antwoord: Na vaststelling van het parkeerbeleid op 30 november 2017 en vaststelling
van de parkeerbelastingverordening op 21 december 2017 door de gemeenteraad is meteen
aan de slag gegaan met de fysieke invoering van de beleidsmaatregelen. Zo is de eerste
week van januari 2018 de werking van de app softwarematig aangepast, zijn de
parkeerautomaten softwarematig aangepast, is onze website aangepast met informatie over
het nieuwe parkeerbeleid en zijn aanvullende verkeersborden en informatieve borden en
stickers geplaatst. De stickers op de parkeerautomaten met de nieuwe parkeertijden zijn
hierbij over de bestaande stickers met de oude parkeertijden geplakt. Onlangs zijn echter op
de parkeerterreinen in het Spuikomgebied de nieuwe stickers verwijderd waardoor op de
parkeerautomaat verschillende parkeertijden waren vermeld (oude sticker versus
tarievenkaart in de parkeerautomaat) en er ook een verschil ontstond tussen de oude
zichtbare sticker op de automaat en de parkeertijden zoals in de app vermeld. Hierdoor
hebben 30 bezoekers een naheffingsaanslag (fiscale parkeerboete) gekregen, omdat men in
de veronderstelling was dat na 18.00u het parkeren gratis was. Door de verwarring die door
verschillende tijdsaanduidingen ontstond heeft het college besloten om de 30 uitgeschreven
naheffingsaanslagen te annuleren. Een financieel-administratieve handeling die door de
gemeentelijke organisatie wordt opgepakt. Bezoekers hoeven hiervoor niets te doen.
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Vraag 2: Is de wethouder op de hoogte dat dit heeft geleid tot diverse bekeuringen of kan de
wethouder verklaren waarom er anders veel bekeuringen zijn uitgeschreven?
Ons antwoord: Zie hiervoor het antwoord op vraag 1.
Vraag 3: Gaat de wethouder op zeer korte termijn (direct) na wat het probleem is om meer
bekeuringen te voorkomen.
Ons antwoord: Zie hiervoor het antwoord op vraag 1.
Vraag 4: Hoe wil de wethouder de bezoekers die hierdoor een onterechte bekeuring hebben
gehad schadeloos stellen?
Ons antwoord: Volledigheidshalve wil het college aangeven dat het uitschrijven van de
bekeuringen niet onterecht gebeurde door de Boa’s. De onduidelijkheid die ontstaan is
doordat de stickers met de nieuwe parkeertijden waren verwijderd, leidt ertoe dat het college
de bezoekers die een bekeuring hebben gehad schadeloos wil stellen. Het college is
nadrukkelijk van mening dat de nieuwe parkeersituatie duidelijk moet zijn voor de
parkerende bezoekers.
Vraag 5: Graag vernemen wij van het college hoe deze problemen in de toekomst
voorkomen kunnen worden.
Ons antwoord: Inmiddels zijn de oude stickers verwijderd voordat de nieuwe stickers met de
parkeertijden wederom zijn aangebracht. Bij wijzigingen in het parkeerbeleid (bijvoorbeeld bij
de omzetting van het winterparkeerbeleid naar het zomerparkeerbeleid per 1 april) zal het
college extra aandacht hebben voor de duidelijkheid van de gewijzigde parkeersituatie om
soortgelijke situaties te voorkomen. Daarnaast heeft het college een persbericht uitgebracht
met daarin de vermelding van het intrekken van de boetes en verdere toelichting op de
maatregelen uit het parkeerbeleidsplan Vlissingen. Conform het collegebesluit van 23
januari 2018 worden aanvullende communicatiemaatregelen uitgevoerd.
Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet

drs. A.R.B. van den Tillaar
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