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Motie: een streep door het voorgestelde parkeerbeleid 
 
Initiatiefnemer(s): VVD, PvdA, LAS, D66, ChristenUnie, Lijst Çete, Lijst Stam, Leefbaar Almelo, Almelo 
Centraal, Groen Links 
 
Betreft: motie vreemd aan de orde 
 
De raad van de gemeente Almelo in vergadering bijeen d.d. 27 oktober 2015, 

 
Constaterende dat: 

- als het aan het College van B&W ligt, 24/7 betaald parkeren wordt ingevoerd en de blauwe zone 
zoals die nu bestaat wordt opgeheven; 

- met betrekking tot parkeren in het Raadsprogramma het volgende is opgenomen: ‘De evaluatie, het 
financieel overzicht en het beoogde effect van gratis parkeren in de binnenstad zijn de basis voor een 
mogelijke heroverweging’; 

- op 13 november 2014 de motie “gratis parkeren op koopzondagen” (Almelo Centraal) is 
aangenomen; 

- op 4 november 2014 de evaluatie parkeerbeleid (bureau Spark) niet geheel recht heeft gedaan aan 
het verzoek in de motie “invoering nieuw parkeerbeleid” (ChristenUnie) d.d. 11 februari 2014;  

- een groot deel van de Almelose inwoners tevreden is over de huidige invulling van de blauwe zones  
- de conclusies en aanbevelingen van de evaluatie bureau Spark niet zijn verwerkt in het voorgestelde 

parkeerbeleid. 
 
Overwegende dat: 

- het wenselijk is om de hele dag gratis te kunnen parkeren in de binnenstad op zondagen, inclusief 
koopzondagen; 

- het wenselijk is om het ‘app-parkeren’ op zeer korte termijn onderdeel te laten zijn van de herijking 
van het parkeerbeleid;  

- ‘app-parkeren’ handhaving makkelijker en goedkoper maakt; 
- het wenselijk is om ervaringen in andere gemeenten m.b.t. parkeerbeleid-wijzigingen nadrukkelijk 

mee te nemen bij de herijking van het Almelose parkeerbeleid; 
- 24/7 betaald parkeren en het opheffen van de blauwe zone een negatief effect heeft op de 

binnenstad en de op handen zijnde herontwikkeling daarvan. 
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Spreekt als haar mening uit dat: 
 

- het plan om 24/7 betaald parkeren in te voeren en de blauwe zone op te heffen, onrealistisch en 
onwenselijk is; 

- het parkeerbeleid mogelijk op onderdelen te willen wijzigen en uiterlijk 1-1-2017; 
- het ‘app-parkeren’, gratis parkeren op alle zondagen, en ervaringen in andere gemeenten m.b.t. 

parkeerbeleid-wijzigingen onderdeel moeten zijn van de herijking van het parkeerbeleid;  
- de structurele taakstelling van 1.2 miljoen euro op parkeren, zoals deze nu is ingevuld, niet wenselijk 

is en daarmee de (binnen)stad en de herijking van het parkeerbeleid op slot zet; 
- vanaf 2017, de eventuele niet-ingevulde taakstelling op parkeren anders wordt ingevuld;  
- voor het begrotingsjaar 2016, tijdens de begrotingsbehandeling een incidentele financiële oplossing 

dient te worden gevonden.  
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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