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16 oktober 2020 heeft uw fractie schriftelijke vragen gesteld, op grond van artikel 42 van
de Organisatieverordening van de gemeenteraad, betreffende handhaving betaald
parkeren. Graag beantwoorden wij uw vragen als volgt:
Vraag 1:
Is het college ervan bewust dat er parkeerplaatsen zijn met slechts 1 parkeermeter?
Antwoord 1:
Wij zijn ons ervan bewust dat er op een aantal kleinere parkeerlocaties -waar het
parkeerregime telt voor betaald parkeren- 1 betaalautomaat is geplaatst.
Vraag 2 en vraag 5:
In hoeverre is het college ervan bewust dat er bij defecte parkeermeters toch
gehandhaafd wordt en dat een bezwaar vanwege een defecte parkeermeter ongegrond
wordt verklaard? Welke mogelijkheden ziet het college om het handhaafbeleid aan te
passen en handhavers de opdracht te geven om niet te bekeuren bij een parkeerplaats
die voorzien van 1 parkeermeter wanneer deze parkeermeter defect is?
Antwoord 2:
Volgens de regelgeving (en de jurisprudentie) zouden parkeerders drie automaten
geprobeerd moeten hebben, tenzij er in de directe omgeving niet zo veel automaten
beschikbaar zijn. In Barneveld staan parkeerautomaten gemiddeld op zo’n 250 meter
(3 minuten) afstand van elkaar.
Zodra opgemerkt wordt dat de parkeerapparatuur in storing valt, worden de boa’s, die
de handhaving uitvoeren, door onze parkeerbeheerder ParkeerService geïnformeerd.
Het toezicht wordt vanaf dat moment op die locatie aangepast. Uiteraard houden onze
boa’s daarbij tijdens de handhaving rekening met dit ongemak voor de parkeerders.
Vraag 3:
In hoeverre vind het college het billijk dat iemand die even onderweg is om bij een
andere parkeermeter te betalen in de tussentijd een boete kan krijgen?
Antwoord 3:
Onze boa’s houden, bij storingen, rekening met extra looptijden van/naar andere
automaten en informeren parkeerders waar mogelijk.
Vraag 4:
In hoeverre is het college ermee eens dat, wanneer een parkeermeter op een
parkeerlocatie waar maar 1 parkeermeter aanwezig is, dit met name bezwaarlijk is voor
seniore inwoners en bezoekers van buitenaf?

Antwoord 4:
In het centrum van Barneveld staan de betaalautomaten, zoals aangegeven,
gemiddeld op drie minuten lopen van elkaar. Op grotere parkeerterreinen staan er
minimaal twee betaalautomaten. Daarnaast zijn er twee parkeerlocaties
(Gowthorpeplein en Torenplein) voorzien van een systeem met slagbomen om achteraf
met munten en betaalkaarten te betalen. Maar het is ook mogelijk door middel van
‘belparkeren’ om op alle andere locaties ‘achteraf te betalen’. Op die manier hoeft men
niet naar de betaalautomaat te lopen en voorkomt men een boete. En in deze tijd beter
in verband met de hygiëne.

Blad 2

Vraag 6:
Wat gaat het college eraan doen om bij parkeerplaatsen met 1 parkeermeter beter te
verwijzen naar de locaties van andere parkeermeters?
Antwoord 6:
Op de grotere terreinen staan meerdere automaten op zichtafstand. Informatie op
tekstborden bij de automaten op de kleinere terreinen zou ‘bezoekers van buiten’
wellicht kunnen helpen. Wij zullen dit meenemen in de voorbereiding van de
Omgevingsvisie Centrum Barneveld.
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