Geachte college,
Het bestuur van de Vereniging Assen Oud-Zuid heeft kennisgenomen van de brief, d.d. 23 oktober
2020 en als kenmerk 2020-01987, inzake het plaatsen van een parkeermeter in onze wijk.
Deze brief is voor het bestuur aanleiding om bezwaar te maken tegen de voorgenomen plaatsing van
de parkeermeter en de gewijzigde visie van de gemeente inzake het parkeerbeleid in de wijk Assen
Oud Zuid:
1.
In onze wijk is in de afgelopen jaren gefaseerd een parkeerbeleid met vergunningzones
ingevoerd. Eén van de redenen voor deze invoering was de toenemende parkeerdruk van
‘niet-bewoners’. Met de invoering van parkeermogelijkheden voor ‘incidentele
bezoekers’ wordt dit parkeerbeleid weer onderuit gehaald.
2.
Uw beleidswijziging is gebaseerd op het feit dat de Gemeente Assen een taakstelling
moet realiseren inzake parkeerkosten en baten. Eén van de gekozen maatregelen is de
omzetting van vergunningzones naar een gebied voor betaald parkeren; hierdoor komen
de opbrengsten van het betaald parkeren ten gunste van de Gemeente Assen. Dit is dan
ook het enige argument wat door u wordt opgevoerd; het is louter en alleen een
financiële kwestie. In deze tijd past een degelijk gemeentebeleid en wij betreuren het
gebrek aan alternatieven, inhoudelijke argumenten en dialoog.
3.
U schrijft dat de tarieven en tijden voor betaald parkeren in onze wijk identiek zijn aan de
tarieven en tijden in de binnenstad. Toch merkt u op in uw brief dat ‘Parkeren in de
binnenstad is dan aantrekkelijker dan parkeren in uw buurt’. Deze opmerking wordt dan
ook niet begrepen.
4.
In de brief aan de Leden van de Gemeenteraad (d.d. 27 augustus 2020 en met kenmerk
2020-01762) schrijft u: ‘Bij eventuele te hoge parkeerdruk als gevolg van de fiscalisering
kan de parkeerduur en of het tarief aangepast worden’. Wij zijn nieuwsgierig naar de
objectieve normen, die bepalen wanneer er sprake is van een ‘eventuele te hoge
parkeerdruk’. Volgens ons is daar nu al sprake van.
5.
Meerdere leden van onze vereniging en/of inwoners van onze wijk hebben ons laten
weten zich overvallen te voelen door deze beleidswijziging en de consequenties hiervan.
Voor de inwoners van onze wijk betekent het concreet minder beschikbare plekken voor
het zelfde vergunningbedrag.
Tenslotte betreuren wij het dat de Gemeente Assen niet het initiatief heeft genomen om vooraf in
overleg met de Vereniging Assen Oud-Zuid te gaan. Wij meenden een goede gesprekspartner voor de
Gemeente Assen te zijn, maar klaarblijkelijk is hierin nu een andere keuze gemaakt.
Met vriendelijke groet,

Alex Middelburg
Secretaris Ver. Assen Oud-Zuid

