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Invoering vergunningparkeren: vallen 
en opstaan 
De proef met het vergunningparkeren in 
onze wijken nadert met rasse schreden. Als 
het goed is hebt u in augustus een brief van 
de gemeente gehad met een 
aanvraagformulier. De gemeente heeft 
toegezegd dat iedereen die het formulier 
vrij snel daarna heeft ingeleverd, de 
vergunning ook op tijd krijgt.  
Bent u iets later, dan is er nog niet veel aan 
de hand: de eerste twee weken van oktober 
krijgt u alleen een waarschuwing wanneer 
u niet over een vergunning beschikt en 
toch in de bloktijden parkeert; pas daarna – 
dus vanaf de derde week oktober – worden  
echt bekeuringen uitgedeeld. Een 
uitzondering wordt gemaakt voor mensen 
die hun auto gevaarlijk parkeren; 
gevaarlijk parkeren was en blijft verboden. 
Let op! 
Toch is er de afgelopen tijd het nodige 
gebeurd en hebben we als 
belangenvereniging flink aan de bel 
moeten trekken bij de gemeente, tot en met 
een gesprek bij wethouder Grashof,  op 6 
september jl.  Over een aantal zaken 
hebben we ons beklag gedaan: 
1. De brief van de gemeente was erg kort 
door de bocht, deels onjuist en niet 
voorzien van adequate voorlichting. Veel 
mensen hebben hierover geklaagd, ook bij 
ons. De gemeente heeft dat erkend en komt 
zeer binnenkort met nieuwe, uitgebreide 
informatie.   
2. De termijn voor aanvragen was erg kort 
en dat midden in de zomervakantie! Op 
ons aandringen heeft de gemeente 
toegezegd de termijn ruim te nemen; hebt u 

na 20 augustus een aanvraag ingediend, 
dan krijgt u toch op tijd een vergunning. 
3. Het tarief voor de bezoekerspas was 
onjuist, namelijk 11 gulden ipv de 
afgesproken 5 gulden. De gemeente heeft 
ook die fout erkend en zal dat rechtzetten. 
We hebben overwogen of dit alles reden 
zou moeten zijn op uitstel van de proef aan 
te dringen; veel mensen hebben ondanks 
de slechte informatie toch een aanvraag de 
deur uit gedaan. Aandringen op uitstel zou 
de zaak alleen nog maar verwarrender 
maken en we zien niet in wat wij daar als 
bewoners nu beter van zouden worden. 
In het overleg met de gemeente zijn wel 
enkele knelpunten blijven bestaan: 

- de criteria voor de proef zijn nog 
niet gereed; wij hebben de 
gemeente een voorstel gedaan, 
maar daar is pas zeer onlangs op 
gereageerd. Grashof heeft nu 
toegezegd dat hij alles op alles zet 
om hier voor 1 oktober uit te zijn; 

- de gemeente wil een kleine 
honderd ‘grijze’ parkeerplaatsen 
legaliseren; dat zijn plekken waar 
je in principe fout staat, maar waar 
een jarenlange praktijk is gegroeid 
van parkeren; deze plaatsen worden 
aangegeven langs de weg en wij 
krijgen binnenkort ook een lijstje 

- de gemeente wil niet minder dan 
615 (!) betaald parkeerplaatsen in 
de beide wijken realiseren; nu zijn 
het er 20 (!); we vinden dit een 
absurd voorstel en hebben dat 
Grashof c.s. ook laten weten; 
betaald parkeerplekken bij winkels 
kunnen we ons voorstellen, maar 
niet op tal van andere plekken. De 
plaatsen zijn ook nu zo gelegen dat 
ze gemakkelijk verkeer van buiten 
de wijken (naar het centrum!) 



aantrekken, dus het  raakt de kern 
van de proef. Grashof is bereid 
zo’n 100 plekken weer te laten 
vervallen,  maar wij vinden dat veel 
te weinig. 

Wat gaat er nu gebeuren? 
Wij hebben Grashof en de raadsfracties 
laten weten dat wij grote bezwaren 
hebben tegen de zo massale aanleg van 
betaaldparkeerplaatsen; het moeten er  
veel minder worden. Desnoods voeren 
we hier actie tegen. Wij zijn ook zeer 
benieuwd wat u hiervan vindt. 
Zeer binnenkort krijgt u een 
nieuwsbrief van de gemeente met meer 
uitvoerige informatie over de proef en 
antwoord op veelgestelde vragen. De 
belangenvereniging heeft de gemeente 
hierover geadviseerd.  
Overigens gaat de gemeente na het 
fiasco met het callcentre mede op ons 
verzoek wel een nieuw 
klachtennummer openen. U hoort daar 
nog van. 

 
Aanmelden wijkpanel  
Er zijn nog te weinig aanmeldingen voor 
het wijkpanel dat in oktober van start moet 
gaan. Een tiental mensen heeft zich 
opgegeven, maar om een beetje 
representatief te zijn, hebben we er meer 
nodig. 
Bent geinteresseerd, laat dat dan weten aan 
Harry  van Adrichem (tel 2123076) of Ida 
Riphagen-Sallé (tel 2125560).We hebben 
een lijst met vragen die u dan regelmatig 
moet beantwoorden. U kunt hiervan al een 
kopie krijgen en suggesties doen. Als de 
vragenlijst definitief is, krijgt u een boekje. 
 
Voorlichting extra parkeerplaatsen 
Het overleg over de 120 extra 
parkeerplaatsen is de afgelopen tijd verder 
gegaan. Het adviesbureau Grontmij heeft 
de voorstellen  uitgewerkt en bij de 
gemeente hebben de verschillende diensten 
er naar gekeken; met de 
belangenvereniging is een aantal keren 
gesproken. Het ziet ernaar uit dat de 120 

plaatsen inderdaad gehaald worden. De 
wethouder heeft er ook al mee ingestemd. 
Uiteindelijk gaat de gemeente per straat 
met de bewoners praten en pas dan wordt 
een definitief besluit genomen.  
Op dit moment  maakt de gemeente de 
definitieve lijst op en geeft daarbij meteen 
aan welke plekken het eerst gerealiseerd 
worden. Op ons aandringen wordt voor het 
eind van de maand een 
voorlichtingsmiddag of –avond over de 
extra parkeerplaatsen gehouden. Er komen 
dan kaarten met de exacte plekken te 
hangen. U kunt daar ook uw reactie geven, 
u moet het immers zelf willen, het is niet 
de belangenvereniging die voor u beslist,  
maar wij hebben de gemeente wel 
toegezegd de voorgestelde lokaties positief 
aan u te zullen voorleggen. 
 
Nieuwe Internetsite belangenvereniging  
De belangenvereniging beschikt sinds kort 
over een nieuwe, officiële internetsite die 
wordt bijgehouden door Arthur van 
Adrichem. De oude site werkte niet goed 
en kon niet snel genoeg geactualiseerd 
worden. Het nieuw adres is: 
www.olofsbuurt-westerkwartier.nl 
U kunt er ook lid worden!  
 
Grijsparkeren: let op uw zaak 
Zoals gezegd: de gemeente gaat circa 
honderd ‘grijze’ parkeerplaatsen ‘witten’. 
U mag hier straks dus wel staan, ook al 
was het totnutoe officieel niet toegestaan. 
Bv op de stoep of waar nu een verbod 
geldt. Het geldt uitdrukkelijk niet voor alle 
‘grijze’ plekken in de wijk.  
Om verwarring te voorkomen, zal de 
gemeente de precieze lijst binnenkort in 
een brief aan alle wijkbewoners 
bekendmaken. Ook wordt het bij de 
plekken zelf met bv een witte markering 
aangegeven. Let dus goed op: u mag hier 
wel parkeren, maar het moet uitdrukkelijk 
blijken. 
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