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Raadsvragen 

  
  
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Stadspartij Den Helder 
betreffende legaliseren van het parkeren aan de zuidzijde van de Ruyghweg 
  

  

Aan de leden van de Gemeenteraad 

  
Op 27 december heeft de fractie Stadspartij Den Helder onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement 
van orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over het legaliseren van het 
parkeren aan de zuidzijde van de Ruyghweg, het antwoord vindt u onder de vraag: 
  
1. Bent u echt met de bewoners in gesprek gegaan of hebben ze alleen tegen u aan mogen praten? 
De bewoners hebben input kunnen geven over het parkeren aan de Ruyghweg. U bent hierover geïnformeerd 
via de beantwoording van de raadsvragen met zaaknummer 2020-065117. 

Op 17/18 november 2020 heeft het college aan de bewoners van de Ruyghweg, tussen de Reigerstraat en de 
Lijsterstraat, een brief gezonden met als doel het ophalen van de reacties op het voorstel om het parkeren aan 
de Ruyghweg aan de zijde met de even nummers te legaliseren. Naar aanleiding van de eerste brief over dit 
onderwerp (verzonden begin oktober 2020) waren namelijk enkele kritische geluiden aanleiding om de tweede 
brief te versturen in combinatie met een antwoordkaart waarop de bewoners hun mening kenbaar konden 
maken. 

Er zijn in totaal 140 brieven verzonden naar de bewoners van de Ruyghweg, waarvan er 46 ingevulde 
antwoordkaarten retour zijn gekomen. Het overgrote deel van de respondenten kan zich vinden in het voorstel 
om het parkeren aan de Ruyghweg te legaliseren door op het trottoir parkeerplaatsen aan te geven.  

2. Hebben de bewoners mee mogen beslissen over het soort trottoirband welke gebruikt zou worden, 
of is dat niet het geval geweest? 
Bewoners hebben niet meebeslist over het soort trottoirband, aangezien dit een technische uitwerking is.  

3. Waar kunnen mensen terecht als zij schade aan hun auto oplopen door de keuze van de 
trottoirband?  
Zoals wij al hebben aangegeven via de beantwoording van de raadsvragen met zaaknummer 2020-065117 
zijn wij van mening dat de wijze van parkeren niet wijzigt ten opzichte van de huidige situatie. 

Wij verwachten dan ook geen extra schades aan de voertuigen omdat de trottoirband die nu is gerealiseerd 
(met een minder steile rand) het parkeren meer faciliteert ten opzichte van de oude trottoirband. 

4. Klopt het, dat mensen bijna een jaar na het indienen van hun bezwaarschrift en pas nadat de 
gewraakte werkzaamheden bijna klaar zijn, antwoord hebben gekregen van de commissie 
bezwaarschriften in deze? 
Er is 1 bezwaarschrift ontvangen. Het advies van de commissie is op 25 oktober 2021 afgegeven en rond 15 
december 2021 is de beslissing op het bezwaar verzonden.  

Er is dus geen sprake van mensen (meervoud) en de bezwaarmaker heeft recent een reactie gekregen. 
Daarbij, er is geen bezwaar mogelijk tegen deze aanpassing omdat deze werkzaamheden vallen onder 
feitelijke handelingen. 
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5. Bent u het met ons eens dat zo’n lange doorlooptijd onacceptabel is? 
In dit geval is de doorlooptijd te verklaren. Eind oktober 2020 is het bezwaarschrift ontvangen. In december 
2020 heeft bezwaarde ingestemd met aanhouding van het bezwaar, omdat er door het college een nieuwe 
brief werd verstuurd en bezwaarde in de gelegenheid werd gesteld daarop te reageren. Met de afhandeling is 
gewacht om een minnelijke oplossing de kans te geven.  

In juni 2021 heeft bezwaarde aangegeven dat het contact met de gemeente niet tot een oplossing heeft 
geleid. Bezwaarde wilde alsnog een beslissing op bezwaar. Hierna heeft het inderdaad te lang geduurd 
voordat de commissie eind oktober 2021 tot advisering is overgegaan.  

6. Wat denkt u er aan te gaan doen om dit terug te brengen naar een acceptabele doorlooptijd?  
Wij gaan in gesprek met de commissie bezwaarschriften en de betrokken afdelingen om hier lering uit te 
trekken.  

7. Wat denkt u er aan te gaan doen om dit soort zaken in het vervolg te doen voorkomen? 
Zie vraag 6. 

Wij gaan er van uit dat wij u voldoende hebben geïnformeerd. 
  
Den Helder, 18 januari 2021. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

  
  
 
 
 
 

 J.A. (Jan) de Boer MSc.  
 burgemeester 

R. M. (Robert) Reus 
secretaris 

  


