¥

Raadsbesluit

Raadsvergadering d.d.

: 7 november 2016

Besluit nummer

: RB16.0014

Onderwerp

: Parkeervisie 2016 - 2019

De raad van de gemeente Den Helder;
gelezen het raadsvoorstel nummer RVO16.0016 van het college van burgemeester en wethouders van
Den Helder van 6 september 2016;
kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Stadsontwikkeling en -beheer op
10 oktober 2016;
besluit:
1. de Parkeervisie Den Helder 2016 - 2019 vast te stellen;
2. per 1 december 2016 betaald parkeren af te schaffen in de stad, als proef met een looptijd tot het
derde kwartaal 2018;
3. het eerste kwartaal van 2017 een besluit aan de raad voor te leggen over benodigde regulerende
maatregelen om de overlast van bijvoorbeeld het TESO parkeren te beperken. Bijvoorbeeld via
blauwe zones rond het stadshart;
4. ruim voor het einde van de looptijd grondig te evalueren wat de effecten zijn geweest van de
invoering van gratis parkeren;
5. de evaluatie te ondersteunen door, samen met de ondernemers, het uitvoeren van een
koopstromen onderzoek en de belevingsmonitor in 2017;
6. voor de bewoners, die binnen het gebied van de blauwe zones wonen, geldt gratis parkeren door
middel van een vignet of kentekenscan;
1
7. de Parkeervisie Den Helder 2009 in te trekken ;
e
e
8. voor het Bernardplein/Kroonpassage in aanvulling op de geldende regeling, waarbij het 2 en 3 uur
e
gratis is, van 1 december tot en met 31 december 2016 hieraan het 1 uur toe te voegen. De geschatte
kosten voor deze aanpassing ad. € 11.000,- worden meegenomen in de jaarrekening;
2
9. op iedere parkeerlocatie voldoende invalidenparkeerplaatsen te realiseren .

Aldus besloten in de raadsvergadering
van 7 november 2016.

voorzitter
Koen Schuiling

griffier
mr. drs. M. Huisman
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Amendement AM16.00024 van de fracties van de Stadspartij Den Helder, VVD, D66, CDA en PvdA.
Amendement AM 16.00023 van de fractie van GroenLinks.
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