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Vraag (art. 39 Reglement van Orde)

de voorzitter van de Raad
VRAGEN RAADSLID / FRACTIE: Mr. Cees Freeke, 55 terneuzen
ONDERWERP:
Privileges parkeren vóór uitritten garages
TOELICHTING:

Mij is uit berichten uit de binnenstad gebleken, dat parkeerwachters met niet aflatende voortvarendheid auto’s en bussen die vóór een uitrit, ook de ‘eigen’ uitrit geparkeerd staan, streng
worden bekeurd. Streng, omdat wanneer eenmaal de bon is uitgeschreven, deze te allen tijde
in stand blijft. Verhalen als mijn dochter moest even om de hoek wat spullen halen, e.d. worden niet geaccepteerd. In beginsel valt daar niets op aan te merken. Het argument van de ‘eigen uitrit op eigen grond’ wordt van de hand gewezen. “U moet dan daar een hekje omheen
zetten met een afsluitbare deur”, zo doceerde een parkeerwachter. Ook daar valt niets op aan
te merken. Het is echter enkele bewoners opgevallen dat op het parkeerterreintje op het einde
van de Dwarsstraat privileges worden toegestaan. De gemeentelijke twee parkeerplaatsen zijn
aldaar uitgebreid met vijf privé-parkeerplaatsen, alle vóór de uitrit. Eén der bewoners, wiens
bekeuring in stand bleef, is verhaal gaan halen bij de parkeerwachter. Deze verklaarde desgevraagd dat zij aan de houders de auto’s in de gele vakken geen bekeuring VAN HOGERHAND mag uitschrijven, maar kon desgevraagd niet meedelen op welke rechtsgrond dat was
gebaseerd. Zij vond wel dat de klager gelijk had.

Kennelijk om zich van bekeuringen te vrijwaren zijn de parkeerplaatsen van gele strepen
voorzien (zie de twee foto’s). Dit is uiteraard onvoldoende, omdat dit afwijkt van “een hekje
omheen zetten met een afsluitbare deur”. Dan kunnen de andere bewoners zich van dezelfde
methode bedienen, hetgeen op grond van het gelijkheidsbeginsel moet worden gehonoreerd.
Merkwaardigerwijs is het aangebrachte bordje met de tekst ‘7 x PRIVÉ’. Dit is vreemd, omdat nog duidelijk te zien dat aanvankelijk er twee gemeentelijke parkeerplaatsen waren. Zijn
die van eigenaar gewisseld? Vier kentekenhouders menen het aanbrengen van de eigen kenteken vrijwaring van bekeuringen met zich meebrengt.

Vragen (art. 39 RvO)

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders

1

Kunt u toelichten om welke redenen
de vijf kentekenhouders, in afwijking
van de wettelijke bepalingen, stelselmatig niet worden bekeurd, terwijl de
andere bewoners nog geen paar minuten afwezig kunnen zijn? Zo ja,
graag uw toelichting onder uiteenzetting wat u onder het gelijkheidsbeginsel verstaat.

1

De betreffende grond is geen onderdeel van de
openbare ruimte maar privé eigendom. Het is
daarom niet mogelijk hierop geparkeerde voertuigen te bekeuren. Parkeren voor een garage
of uitrit op de openbare weg is niet toegestaan.
Daarvoor kan wel worden bekeurd.

2

Zijn de gele strepen door de gemeente aangebracht of gaat hier om ‘particulier initiatief’ dan wel door de gemeente gedoogd? Gaat u in het tweede geval weer de strepen verwijderen? Indien gedoogd, waarom? Wordt
een soortgelijke handelwijze van andere bewoners ook gedoogd, zo nee,

2

De strepen zijn niet door de gemeente aangebracht, maar door de eigenaar van de grond.
De strepen staan niet op gemeentegrond. Wij
zullen daarom niet overgaan tot verwijdering.
Het is niet toegestaan zelf gele strepen te
schilderen op openbare grond. Daartegen hebben wij in enkele situaties reeds opgetreden
(o.a. in Axel).
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Antwoorden van Burgemeester en Wethouders

waarom niet? Om welke reden bracht
de gemeente de gele strepen aan?
3

Zijn twee gemeentelijke parkeerplaatsen verkocht? Zo ja, wat is hiervan de
achtergrond?

3

De gronden zijn in het verleden in het kader
van een grondruil in de Binnenstad aan betrokkene verkocht.

4

Ziet u in dat kennelijke ongelijke behandeling kwaad bloed wordt gezet bij
degene die van deze privileges verstoken zijn? Of nog erger: deze worden onverwijld bekeurd. Om welke
redenen mag van UW COLLEGE
aan de houders de auto’s in de gele
vakken van het parkeerterreintje
Dwarsstraat (zie foto‘s) geen bekeuringen worden uitgeschreven?

4

Er is geen sprake van ongelijke behandeling.
De gemeente kan en wil geen voertuigen bekeuren die geparkeerd zijn op grond die niet
van ons is. De betrokkene is wel gevraagd zijn
eigendom beter aan te duiden/af te sluiten.
Eerdere afsluitingen met klappaaltjes zijn door
onbekenden vernield/verwijderd. De eigenaar
van de grond heeft aangegeven nog meer
maatregelen te zullen treffen om zijn eigendommen aan te duiden als particulier bezit.

5

Bent u bereid aan alle bewoners die
hun parkeervak van gele strepen
voorzien en hun gevel van hun kenteken, automatisch vrijwaring van bekeuringen te verlenen? Zo nee, waarom niet?

5

Nee, in de meeste gevallen is het niet noodzakelijk dat bewoners hun eigendommen met
gele strepen proberen te beschermen tegen
parkeeroverlast door derden (denk aan opritten
van twee-onder-een-kap woningen e.d.). Het is
niet toegestaan op de openbare weg gele strepen aan te brengen.

Datum vragen: 8 juni 2015

Datum antwoorden: 7 juli 2015
Verzonden:

Namens deze(n)

Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,

Raadsgriffier gemeente Terneuzen
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secretaris,

burgemeester,

F.M.L. Lauret RA

J.A.H. Lonink

Eén van de uitritten aan de Elleboog, waar bekeurd wordt. Over
schrappen van de bekeuring valt niet te onderhandelen.
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