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1 Verzonden aan de raad op: 6 NOV 2020 

1 Onderwerp: 1 Parkeerverordening 2021 - bezoekersvergunningen en camperplekken 

Kennisnemen van: 

Beste raadsleden, 

In de raadscommissie van 28 oktober 2020 heeft wethouder Boon de volgende toezeggingen 
gedaan met betrekking tot het agendapunt Parkeerverordening 2021: 
1. De heer Zoodsma (CDA) technische vragen m.b.t. de bezoekersvergunning; 
2. Mevrouw Hoendervoogt (HOOP) m.b.t. camperplekken op "P2". 

Bezoekersvergunning 
Over de nieuwe bezoekersvergunning zijn door de heer Zoodsma (CDA) de volgende vragen gesteld: 

Kan het nieuwe systeem alle problemen qua onbedoeld gebruik tegengaan? 
Je kunt maximaal 16 uur per week per woonadres laten parkeren. Het is aan de bewoner wie hij of zij 
daarmee laat parkeren. Dus helemaal onbedoeld gebruik tegengaan lukt niet. Maar het is wel een 
flinke stap in de goede richting. 

Mag je meer bezoekersvergunningen per adres kopen? 
Nee, de bedoeling is maximaal 1 bezoekersvergunning per woonadres. 

Kun je met meer kentekens tegelijk inloggen? 
Ja, dat kan, als je bijvoorbeeld een verjaardagsfeestje overdag viert. 

Hoe zit het met de duur: hoe lang mag je parkeren? 
Tot de 16 uur op is. In de praktijk blijkt dit veelal voldoende te zijn. Bovendien kan men altijd nog 
parkeren en betalen bij de parkeerautomaat of via mobiel betalen (Parkmobile, Yellowbrick e.d.) 

Wordt je kenteken vervolgens automatisch afgemeld? 
Als de 16 uur opgebruikt is dan houdt het inderdaad op en zul je op een andere wijze moeten betalen 
voor het parkeren. 

Kun je dan weer opnieuw aanmelden? 
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Als die 16 uur op is dan kun je pas weer inloggen nadat er nieuw tegoed is zeg maar: dus na de nacht 
van zondag op maandag om 0.00 uur. 

Kan alleen de hoofdbewoner de app aanvragen, of ook de huisgenoten? 
Het gaat om één bezoekersvergunning per woonadres. Dus ook om één aanvrager per woonadres. 

Kunnen mantelzorgers uitbreiding van de tijd aanvragen zodat ze langer kunnen staan? 
Extra tijd aanvragen is niet mogelijk. Ook hier zal blijken dat in de praktijk dit veelal voldoende is. De 
parkeertijd wordt per minuut bijgehouden. Met de kraskaarten en de digitale bezoekerskaarten was 
je gelijk een hele dag kwijt. Bovendien kan men, indien nodig, altijd nog aanvullend parkeren en 
betalen bij de parkeerautomaat of via mobiel betalen (Parkmobile, Yellowbrick e.d.). 

Camperplaatsen "P2" 
Over de locatie "P2" heeft mevrouw Hoendervoogd de volgende vraag gesteld: 

Is het de bedoeling om op "P2" eventueel weer camperplaatsen aan te bieden? 
Nee, dit is niet het geval. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Harlingen, eg%,> cr sap smoes 
I 

Bijlagen: 


