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Motie Parkeerplaats Zwangere vrouwen (en Gezinsplaatsen)
De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 18 juli 2019;
constaterende dat:
- tijdens de Ideeenmarkt door Alexandra Strzelczyk het idee Haar voren gebracht is voor
parkeerplaatsen voor zwangere vrouwen, omdat:
• zwangere vrouwen zich vaak in veel rare bochten moeten wringen om uit de auto
to kunnen;
• veel ouders moeite hebben met het in en uit de auto halen van hun baby/kleine
kinderen om ze vervolgens in de kinderwagen to leggen/zetten;
overweclende dat:
- volgens onderzoek van Ouders van Nu heeft 82 procent van de zwangere vrouwen
problemen bij het in- en uitstappen van de auto door de beperkte ruimte die een
reguliere parkeerplaats heeft;
- veel zwangere vrouwen last krijgen van hun bekken waardoor ze minder mobiel zijn;
- door een bredere parkeerplaats de autodeur maximaal geopend kan worden;
- een extra parkeerplek voor zwangere vrouw ook de veiligheid van een vrouw in
verwachting verbetert;
- de gezinsparkeerplaats bij de Lidl in Doetinchem al een feit is en goed wordt gebruikt;
- andere steden en vooral door bedrijven geexploiteerde parkeerterreinen en -garages dit
veel inzetten ook als marketing tool;
- zwangere vrouwen en gezinnen met baby's erg interessant zijn voor de binnenstad;
- handhaving niet mogelijk is, maar ook niet noodzakelijk i.v.m. maatschappelijke
verantwoordelijkheid;
- financiering kan worden gehaald uit Aanvalsplan Binnenstad (eventueel aangevuld met
bijdragen van binnenstadondernemers) ter promotie gastvrije stad;
- bij het zoeken Haar parkeerplaatsen er eerst gekeken kan worden Haar plaatsen die al de
juiste afinetingen hebben en er alleen een bord geplaats hoeft to worden. Een indicatie
van de kosten hiervan zijn € 500,- per stuk;
besluit het college op to dr~en:
- om meerdere parkeerplaatsen voor zwangere vrouwen to realiseren op diverse plaatsen
in Gemeente Doetinchem en ook to kijken hoeveel gezinsparkeerplaatsen nodig zijn en
dit meteen mee to nemen;
hierbij ook to kijken Haar parkeerplaatsen in parkeergarages;
- dit to realiseren voor 1 november 2019;
- in overleg met het Binnenstadbedrijf to kijken Haar de financiering;
- een jaar na realisering to evalueren op bevindingen en behoefte van de gerealiseerde
parkeerplaatsen en deze evaluatie to delen met de raad;
en gaat over tot de orde van de dag.
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