Schriftelijke vragen aan het college
(artikel 39 RvO)
Datum: 1-02-2019

Nummer: 06

Aan de voorzitter van de raad
Steller van de vragen: Astrid Lanslots
Onderwerp: parkeerbeleid Goedentijd en handhaving
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
Vraag:
Is het college op de hoogte van de parkeerproblematiek aan de Goedentijd in Alphen?
Antwoord:
Ja het college is hiervan op de hoogte.
Vraag:
Klopt het dat er in het verleden beleid is vastgesteld, waarbij geparkeerde auto’s op de weg als
verkeer remmende maatregel werden ingezet?
Antwoord:
Er is geen beleid inzake het parkeren op de rijbaan. Voor de Goedentijd gelden geen
parkeerverboden. Het parkeren van een auto mag dus op de rijbaan, met in achtneming van de
geldende verkeersregels. Ervaring is echter wel dat het parkeren van voertuigen op de rijbaan
snelheid- reducerend werkt.
Vraag:
Is dit beleid nog van toepassing en zo niet, hoe is dit gecommuniceerd met de inwoners?
Zie vorig antwoord.
Vraag:
Al lange tijd wordt het parkeren van auto’s op het trottoir gedoogd. Wanneer is de bereikbaarheid
van voetgangers en de toegankelijkheid van het trottoir - ook als het niet binnen de rode
loperroute valt – een reden om te handhaven i.p.v. te gedogen?
Antwoord:
De bewoners die parkeren op het trottoir zijn in overtreding. Het parkeren van een voertuig op het
trottoir is daarnaast niet wenselijk omdat voetgangers hierdoor geen veilige doorgang hebben. Op
het parkeren van voertuigen op het trottoir kan gehandhaafd worden, ook omdat er geparkeerd
kan worden op de rijbaan ( en anders op een parkeerplaats in de omgeving).
Vraag:
Zijn er alternatieven in beeld om te parkeren langs deze route en zo ja, welke?
Antwoord:
Er mag over de gehele Goedentijd op de rijbaan geparkeerd worden mits dit volgens de geldende
verkeersregels gebeurt (zoals o.a. niet voor een inrit, niet binnen 5 meter van een kruispunt).

