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Raadsvragen 

  
  
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie PVV betreffende Parkeren op de Ruyghweg 
  

  

Aan de leden van de Gemeenteraad 

  
Op 1 mei 2020 heeft de fractie PVV onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de 
vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over Parkeren op de Ruyghweg, het antwoord 
vindt u onder de vraag: 
  
Geacht college, In het Noordhollands Dagblad van maandag 27 april (*) viel te lezen dat er een jongetje 
gewond is geraakt bij een ernstig ongeluk op de Ruyghweg. Volgens de politie was het slachtoffertje 
met vriendjes aan het spelen op het trottoir en liep hij tussen geparkeerde auto’s door het wegdek van 
de Ruyghweg op, alwaar hij werd aangereden door een automobiliste. Een dag later stond in een ander 
artikel van het Noordhollands Dagblad (**) dat illegaal parkeren op de stoep van de Ruyghweg al jaren 
wordt gedoogd door de gemeente, ondanks een parkeerverbod aan de zuidzijde van de weg. (deze 
geldt van maandag tot en met zaterdag tussen 8:00 en 18:00 uur) Dit parkeerverbod is vele jaren 
geleden in het leven geroepen om de veiligheid van zwakkere verkeersdeelnemers op de Ruyghweg te 
verhogen; aan de weg zijn namelijk twee lagere scholen gesitueerd, de Dr. Jac. P. Thijsse en de Eben 
Haëzer, met aangrenzende (buitenschoolse) kinderopvang. Dit geeft dus een hoog aantal jonge 
kinderen die van en naar school moeten, maar bv. ook groepen kinderen die te voet naar zwemles 
gaan. De reden waarom de gemeente toch het illegaal parkeren gedoogd, zou zijn omdat bewoners 
hun wagen nergens anders kwijt kunnen. Bij monde van woordvoerster mw. Joyce in ’t Veld, laat de 
gemeente optekenen dat er wellicht extra parkeervakken aan de Ruyghweg komen. De PVV is van 
mening dat er in principe geen parkeertekort is, als er goed wordt gehandhaafd inzake illegaal 
geparkeerde auto’s. Immers, het parkeerverbod geldt van 8:00 tot 18:00 uur en op deze tijden is onder 
normale omstandigheden het overgrote deel van de inwoners aan het werk, zodat er voldoende 
parkeergelegenheid over is aan de noordzijde (oneven huisnummering) waar een ieder die wel thuis is 
gewoon legaal zijn of haar auto mag en kan parkeren. Het parkeerverbod stopt dus om 18:00 uur en dit 
is de tijd dat de parkeerdruk oploopt, omdat dan de meeste werkende bewoners weer huiswaarts 
keren. Zij mogen dan ook weer gewoon aan de zuidzijde (even huisnummers) parkeren, waardoor het 
aantal parkeerplaatsen meteen verdubbeld t.o.v. het aantal beschikbare parkeerplaatsen overdag. 
Naar de mening van de PVV is er dus geen excuus om niet overdag te handhaven op het 
illegaal parkeren en moet dit zo snel mogelijk gaan plaatsvinden. Tevens draagt handhaven 
bij aan het verhogen van de veiligheid op de Ruyghweg; het is namelijk aannemelijk dat het 
ongeluk op 27 april jongstleden met het jongetje niet was gebeurd als de illegaal 
geparkeerde auto’s niet op het trottoir hadden gestaan, aangezien de automobiliste dan 
beter zicht had gehad. Illegaal geparkeerde auto’s op het trottoir dragen ook niet bij aan 
bewustwording van automobilisten om hun snelheid te minderen. Dit lijkt echter wel te gebeuren als 
auto’s op de rijbaan staan geparkeerd. Een goed voorbeeld is de Burgemeester Lovinkstraat in 
Breezand waar auto's op de rijbaan op de rijbaan kunnen worden geparkeerd en 
automobilisten om die reden hun snelheid naar beneden bijstellen. 
 
 
1) Deelt u, kijkende naar bovenstaande toelichting, dat eventuele maatregelen van de 
gemeente zich vooral moeten richten op keiharde handhaving inzake illegaal geparkeerde 
auto’s en daar zo snel mogelijk mee gestart moet worden? Zo nee, waarom niet? 

De parkeersituatie aan de Ruyghweg  is niet ideaal maar wordt gedoogd omdat de bewoners van de 
Ruyghweg geen alternatieve parkeerplek voor hun voertuig hebben. Begin april hebben wij de 
organisatie gevraagd de situatie opnieuw te bekijken, waarop wij het besluit kunnen nemen tot het 
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creëren van parkeerplaatsen, handhaven of het parkeerverbod opheffen. Voor de zomer informeren 
wij u over dit besluit. 

 
 
2) Bent u van mening, mochten er plannen ontwikkeld worden om extra parkeervakken te 
realiseren, dat deze dan net als bij de Burgemeester Lovinkstraat in Breezand op de rijbaan 
komen te liggen om de kans te vergroten dat automobilisten hun snelheid naar beneden 
bijstellen? Zo nee, waarom niet? 

De parkeersituatie van de burgemeester Lovinkstraat in Breezand kan niet worden gekopieerd naar 
de Ruyghweg. Op de Lovinkstraat zijn aparte fietsvoorzieningen aanwezig en op de  Ruyghweg niet.  

 
 
3) Zijn er in de gemeente nog meer wegen waar een parkeerverbod geldt, maar illegaal 
parkeren toch in min of meerdere mate gedoogd wordt? Zo ja, graag zoveel mogelijk details, 
waaronder de redenen voor gedogen. 

Nee. 
  
  
Vertrouwende u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
Den Helder, 28 mei 2020 
  
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
  

 
Jeroen Nobel 
burgemeester 

 
Robert Reus 
secretaris 

  
 
 
 
  


