
                 

        
 

 

AMENDEMENT  7 

 

 

Voorstel nr.: 18-45 (agendapunt 8) 

 

Onderwerp: Extra parkeerplaatsen onderwijsvoorzieningen Schoutenstraat 

 

 

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 4 juli 2018 

 

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: 

 

Beslispunten te wijzigen in de volgende tekst:  

1. In te stemmen met aanleg van parkeerplaatsen voor de onderwijsvoorzieningen 

Schoutenstraat aan de westzijde daarvan. 

2. Hiervoor de aanwezige toegangsweg naar Voetbal Vereniging Barneveld (VVB) 

opwaarderen. 

3. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 220.000,- en de bijbehorende jaarlijkse 

structurele last van € 17.500,- te dekken door verlaging van de structurele begrotingsruimte 

2019. 

 

Toelichting: 

Voor ons ligt de keuze om extra parkeerplaatsen aan te leggen op nog aan te schaffen grond. Het 

voorstel pleit voor extra structurele parkeergelegenheid aan de oostzijde en aan de westzijde van de 

onderwijsvoorzieningen. Middels dit amendement kiezen wij ervoor om alleen de westzijde 

structureel te ontwikkelen. 

 

Argumenten zijn als volgt: 

 

- De parkeerruimte aan de Oostzijde is op dit moment overbodig omdat personeel op 

loopafstand kan parkeren op het (overdag niet gebruikte) parkeerterrein bij VVB. Dit 

parkeerterrein wordt sociaal veiliger gemaakt en wordt daarmee toegankelijker en 

aantrekkelijker om gebruik van te maken. 

- Meer gebruik van het bestaande parkeerterrein bij VVB ontlast de rotonde nog meer omdat 

hierdoor diverse voertuigen van personeel niet via deze rotonde hoeven te rijden. 

- De parkeernorm is al behaald aan de oostzijde. Het creëren van 40 parkeerplekken boven de 

norm zorgt voor een oneerlijke behandeling t.o.v. scholen die ook parkeerproblemen hebben 

en waarbij niet een reeds bestaande parkeervoorziening op loopafstand is. 

- Als de onderwijsvoorziening dusdanig uitbreidt dat de norm niet meer behaald wordt, dan kan 

altijd gekozen worden voor het uitbreiden van de parkeervoorziening.  

- Het creëren van een groenstrook is ons inziens een passender, wenselijker en goedkoper 

alternatief, gezien er op loopafstand dus al een structurele en overdag ongebruikte 

parkeervoorziening is. 
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Indieners: 

H.W. Wiesenekker  M. Blankenburgh   T. Bos                   F. v.d. Lubbe                    S. Lasscher 

 

L.J. Scheijgrond      M. Pluimers            S. Reemst-Start    S. Wassink-v. Bochove    J. v.d.Wildenberg 

 

Daan de Vries 

 

Maarten Schipper 

 

Uitslag stemming: Aangenomen met 22 stemmen voor en 7 stemmen tegen. 

Voor: CU (4); Pro’98 (5); CDA (5); LB (4); VVD (2); BI (2). 

Tegen: SGP (7). 

De griffier: 

 


