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Aanleiding voor de mededeling
Vraag van mevrouw Koster van de VVD in beeldvormende raad over de parkeerbelastingen
voor 2015.
Vraag
Mevrouw Koster van de VVD heeft in de beeldvormende raad gevraagd wat er wijzigt ten
aanzien van het parkeerbeleid in 2015.
Antwoord
Financiële wijzigingen
Zoals in het raadsvoorstel is uitgelegd stellen we voor om de parkeertarieven voor 2015 niet
te verhogen. Dit geldt voor zowel de tarieven voor betaald parkeren als voor de vergunningen.
De enige financiële wijziging is de invoering van een nieuwe vergunning. Vanaf 2015 bestaat de
mogelijkheid voor bewoners van de binnenstad om een tweede parkeervergunning per adres
aan te vragen. Het tarief hiervoor is € 15,00 per maand. Het tarief voor een eerste vergunning
is € 11,00 per maand.
Wijziging gebiedsindeling parkeervergunningen
Per 1 januari 2015 wordt er een aantal wijzigingen doorgevoerd op het gebied van
parkeervergunningen in Doetinchem. Het afgelopen jaar is gebleken dat het gebruik van
parkeerplaatsen door vergunninghouders anders en minder is dan verwacht. Daarnaast is de
gebiedsindeling niet voor iedereen even handig. Aan de hand van deze signalen wordt het
beleid vanaf 1 januari 2015 anders uitgevoerd zodat de parkeermogelijkheden voor
vergunninghouders worden verruimd en parkeerplaatsen beter worden benut.
Wat verandert er precies?

De huidige C1-, C2-, C3-, en C4-vergunningen worden samengevoegd tot
1 CENTRUM-vergunning. Hierdoor wordt een betere spreiding bereikt en
vergunninghouders kunnen als overloop op meer locaties terecht.

De gebiedsgrens voor de CentrumRand-vergunning (CR1) wordt gewijzigd en
verschuift naar de Dr. Huber Noodtstraat.

Er komt een aparte RAND-vergunning speciaal voor de Varkensweide

De vergunninglocatie Kapoeniestraat wordt aan één zijde afgesloten. Inrijden is
mogelijk vanaf de Grutpoort. Het aantal betaalde plaatsen wordt daarbij iets uitgebreid
en het “per ongeluk” parkeren op vergunninghouderplaatsen wordt daarmee
vermeden.
Ter verduidelijking is een kaart met de oude situatie en een kaart met de nieuwe situatie
toegevoegd.
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