
de in?

januari 2014 

uitkomst buurtonderzoek 

Hofkamp-West:
Molenkampspark, Looleestraat, Reggestraat, IJsselstraat, 
Dinkelstraat, Bavinkstraat

’t Moaken: 
Asterstraat, Begoniastraat, Geraniumstraat

Hofkamp-Oost (Hanzelaan):
Reviuslaan, Geert Grootelaan, Thomas a Kempislaan, Marchelmlaan, 
Thomas Ainsworthlaan, Castellolaan



SP buurtonderzoek ’de P in’  2

Inleiding

Eind 2012 is tijdens de raadsvergadering het parkeerbeleidsplan vastgesteld. Begin 2013 is door de VVD het initiatief 
genomen om door middel van een enquête te polsen of verlenging van het betaald parkeren tijdens de avonduren wel 
wenselijk was. Vervolgens werd het parkeerbeleidsplan op 8 oktober 2013 gewijzigd.  

In de gebieden waar tot op heden geen parkeerbeleid gold, leidde het plaatsen van borden voor de blauwe  
zone bij veel bewoners tot verbijstering. Hierop heeft de SP mondeling vragen gesteld en daarbij verzocht  
om de ‘nieuwe parkeerbuurten’ niet alleen met door middel van een brief in kennis te stellen van de inhoud  
van het nieuwe beleid, maar ook via een enquête onderzoek te doen naar de mening van  de bewoners.  
Dit zou gelijk een mooie nulmeting zijn om achteraf te kunnen evalueren. De wethouder gaf echter aan  
dat er genoeg mogelijkheden tot inspraak zijn geweest en heeft ons voorstel niet overgenomen.

Uit de samenvatting van het raadsvoorstel (zie onder) lijkt dit inderdaad het geval te zijn, maar blijkbaar  
zijn de ‘toegevoegde buurten’ bij die inspraakrondes niet meegenomen.

De SP is daarom tijdens het kerstreces een buurtonderzoek gestart. Aan de hand van de plattegrond 
van de gemeente hebben wij ons onderzoek gericht op die straten, waar voorheen geen parkeerbeleid was,  
maar desondanks wel waren toegevoegd. Alle woningen uit deze toegevoegde straten, 311 stuks,  
hebben een enquête in de bus gekregen. Daar zijn 137 reacties op gekomen. 

In het uitvoeringsprogramma van het parkeerbeleidsplan is opgenomen dat de nieuwe situatie gemonitord  
gaat worden en dat er een jaar na invoering een uitvoerige evaluatie zal plaatsvinden. De SP is van mening  
dat dit onderzoek daarvoor een goed uitgangspunt is.

Samenvatting raadsvoorstel:
De huidige parkeernota stamt uit 1996 en is niet toegesneden op nieuwe ontwikkelingen binnen de 
gemeente. De afgelopen 1,5 jaar is een intensief traject gevolgd met verschillende doelgroepen om een 
nieuw parkeerbeleidsplan te ontwikkelen. Dit heeft geresulteerd in het parkeerbeleidsplan ‘Parkeren 
Optimaliseren 2013-2018, waarin knelpunten zijn geïnventariseerd, doelstellingen zijn geformuleerd. 
Deze zijn gekoppeld aan concrete actiepunten, opgenomen in het uitvoeringsprogramma van het
parkeerbeleidsplan. Hiervoor is incidenteel een financiële investering nodig van € 679.000,-. 
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Het onderzoek
Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de volgende buurten en straten:

Hofkamp-West:
Molenkampspark, Looleestraat, Reggestraat, IJsselstraat, 
Dinkelstraat, Bavinkstraat

‘t moaken: 
Asterstraat, Begoniastraat, Geraniumstraat

Hofkamp-oost (Hanzelaan):
Reviuslaan, Geert Grootelaan, Thomas a Kempislaan, Marchelmlaan, 
Thomas Ainsworthlaan, Castellolaan 

Iets minder dan de helft (44,1%) van geënquêteerden  
heeft gereageerd op het onderzoek.
 
Het onderzoek in de drie buurten laat geen eenduidig beeld  
zien en zal daarom per buurt afzonderlijk behandeld worden.

In Hofkamp-West is het aantal reacties lager dan gemiddeld.
Het aantal reacties uit ‘t Moaken en Hofkamp-Oost ligt boven  
de 50%.

De overgrote meerderheid van de bewoners uit de drie ‘toegevoegde’ buurten blijkt niet 
op de hoogte te zijn geweest van de plannen van de gemeente en is ook niet blij met de 
invoering van het nieuwe parkeerbeleid. 
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‘t moaken
asterstraat, BegonIastraat, geranIumstraat

Is er een parkeerprobleem?
Het betreft een oude buurt uit de jaren dertig en het aantal parkeerplaatsen is beperkt. Slechts 26,6% vindt  
het parkeren lastig in deze buurt. De overgrote meerderheid vindt dat de parkeerdruk door de eigen bewoners  
ontstaat en niet door ‘vreemdparkeerders’. Die parkeerdruk is voornamelijk incidenteel, zoals bij de Wielerronde  
en de Dodenherdenking.   

De buurt heeft 15 jaar geleden voor het laatst met de gemeente over het parkeerbeleid gesproken  
en had toen geen belang bij parkeerrestricties. Sindsdien is de parkeerdruk alleen maar afgenomen.  
De grote meerderheid van ’t Moaken ziet daarom het nut van een blauwe zone niet in, omdat er geen  
extra parkeerplaatsen bijkomen en de leefbaarheid door het invoeren juist terugloopt. Het ontvangen  
van visite of thuiszorg wordt opeens een kostbare zaak.
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Hofkamp-West:
molenkampspark, looleestraat, reggestraat, IJsselstraat, DInkelstraat, BavInkstraat

Is er een parkeerprobleem?
Omdat het aantal reacties onder de 30% ligt, is het moeilijk te duiden. Als de straten afzonderlijk bekeken worden, 
ontstaat er wel een duidelijk beeld. De drie straten met veel reacties worden hieronder behandeld.  
De algemene opvatting staat in de diagrammen.

IJsselstraat:
Uit deze straat zijn 11 reacties gekomen. Slechts 1 geënquêteerde is het eens met het parkeerbeleid en vindt de 
parkeerdruk hoog. De IJsselstraat grenst aan de Schipbeekstraat, waar geen parkeerrestrictie geldt. Er wordt 
geen parkeerdruk ervaren. 

BavInkstraat:
Uit deze straat zijn veel reacties binnengekomen van bewoners die de parkeerdruk hoog vinden, maar de regeling 
desondanks niet waarderen: vooral de kosten van de regeling en de venstertijden van 24/7 worden onwenselijk 
geacht.

molenkampspark:
Hier is men van mening dat de parkeerdruk overdag wel meevalt en dat de dure en ingewikkelde regeling niet 
nodig is. Vooral bij evenementen wordt er een piek in de parkeerdruk ervaren.
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Hofkamp-oost (Hanzelaan):
revIuslaan, geert grootelaan, tHomas a kempIslaan, marcHelmlaan,  
tHomas aInsWortHlaan, castellolaan

Is er een parkeerprobleem?
Slechts 25% is hier van mening dat de parkeerdruk te hoog is. Maar toch is het aantal meldingen van  
‘vreemd parkeerders’ hoog. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door een parkeerpiek op de zondag  
en bij evenementen. Ook wordt er veel geparkeerd door bezoekers van de bewoners van de Castelloflat.  
In het begin van de Geert Groote laan en de Reviuslaan staan vaak auto’s van mensen die in de stad werken.  
Maar ook hier, net als in de andere buurten, zijn ze niet te spreken over de gang van zaken en de te dure  
en ingewikkelde regeling. De overgrote meerderheid wil daarom de parkeerregeling niet.



SP buurtonderzoek ’de P in’  7

conclusie
Het gewenste effect van de gemeente om juist de bewoners te betrekken bij het parkeerbeleid in hun directe  
omgeving is mislukt. De grote meerderheid van de bewoners zegt niet vooraf geïnformeerd te zijn en hebben  
niet mee kunnen praten over eventuele problemen en oplossingen. 

Gezien de uitslag van dit onderzoek zou het zou logischer zijn om in eerste instantie niets te veranderen  
in de drie buurten, want er is nu geen noemenswaardige parkeeroverlast. In het najaar moet er een evaluatie 
plaatsvinden om te kijken of de parkeerdruk is toegenomen. Mocht dit het geval zijn, dan moet er in overleg  
met de bewoners een passende oplossing gezocht worden. In de parkeervisie staat immers dat sturing niet 
wenselijk is, zolang de parkeercapaciteit toereikend is en de bewoners geen problemen hebben met parkerende 
bezoekers uit het centrum!

Bijlagen:  
bestanden van reacties  
uit de drie ‘toegevoegde’  
buurten.

Afgelopen week heeft u, als het goed is, een brief gehad van de gemeente over 

het nieuwe parkeerbeleid dat is vastgesteld door de gemeenteraad. Ook de SP 

heeft ingestemd met dit plan, we hebben echter niet goed opgelet. Wij waren in 

de veronderstelling dat dit samen met alle betrokkenen was besproken.

 
Toen de verkeersborden werden geplaatst kwamen er vragen en hebben  

we diverse bewoners aangesproken. Niemand daarvan had iets gehoord van  

de gemeente. De SP heeft hierover vragen gesteld, maar de wethouder is van  

mening dat de bewoners mogelijk heden genoeg hebben gehad. De suggestie  

van de SP om bij de brief een enquete te voegen om zo alsnog de mening van de 

buurtbewoners te peilen, wilde ze niet overnemen. Daarom doen wij dat nu zelf. 

Ga naar almelo.sp.nl voor de online enquete of gebruik onderstaand formulier.

Graag voor 6 januari inleveren zodat het rapport tijdig naar de gemeenteraad 

en het College kan. Alvast bedankt voor uw medewerking en een goed 2014!

met vriendelijke groet,
Javier CornelissenAsterstraat 25, 7601 AJ  Almelo, fractiealmelo@sp.nl, 0612709745

DE
IN?

BUURTONDERZOEK december 2013

WAT VERANDERT ER  
PER 1 APRIL 2014?• maximaal 1 uur gratis parkeren voor 

iedereen zonder ontheffing
• het beleid geldt alle dagen van de week 

en 24 uur per dag• per huishouden kan ontheffing voor 

maximaal 2 auto’s gekocht worden
• ontheffing op kenteken kost:  

€ 63,65 per jaar (eerste auto) en  

€ 83,65 per jaar (tweede auto).
• u kunt voor uw gasten een tijdelijke 

ontheffing kopen via internet of door 

kraskaarten aan te schaffen. 
kosten: € 0,70 voor maximaal 8 uur

In welke straat woont u? Asterstraat Begoniastraat Geraniumstraat
 Bavinkstraat Dinkelstraat IJsselstraat Looleestraat Reggestraat

 Castellolaan Geert Grootelaan Marchelmlaan Thomas Ainsworthlaan
 Thomas a Kempislaan
 Reviuslaan anders: 

Wat is uw huisnummer?

 

Dit is nodig om eventueel  
te bepalen waar de  parkeerdruk het hoogst is.

Was u op de hoogte van het nieuwe 

parkeerbeleid?Heeft u de gelegenheid gehad om uw 

ervaring/opmerking te delen voordat  

het beleid was vastgesteld?
 ja
 nee
 weet ik niet meer

Bent u blij met het nieuwe beleid?
 ja
 nee
 weet ik niet

Heeft u nog opmerkingen over het 

parkeerbeleid?Wat vindt u van de venstertijden (24/7),  

de prijs van de ontheffing, etc.

Hoeveel auto's heeft u?
 geen
 1
 2
 meer

Heeft u een eigen parkeerplaats?
 ja
 nee

Hoe ervaart u het parkeren  
in de straat? lastig
 normaal geen probleem

Op welk moment is de parkeerdruk  

het hoogst in uw straat?
meerdere antwoorden mogelijk

 altijd (alle onderstaande)
 de hele dag overdag 's avonds in het weekend tijdens winkeltijden bij evenementen in de binnenstad

 anders: 
Ik wil graag op de hoogte gehouden 

worden van dit buurtonderzoek. JA               Nee 



Asterstraat nee nee overbodig 1 nee normaal
s avonds, bij evenementen in de
binnenstad

Asterstraat nee nee

Als het enige toegevoegde waarde zou hebben gehad dan zou ik er wellicht nog wel begrip voor op kunnen brengen. Maar,
naar mijn mening, zal er totaal niets veranderen. Al vraag je 1.000 euro per huishouden dan nog blijven het aantal
parkeerplaatsen in de straat exact gelijk. Dus een ander woord dan "geld uit de zak kloppen" heb ik er echt niet voor. 1 nee lastig s avonds, weekend

Asterstraat nee nee

15 jaar geleden heeft onze buurt al duidelijk stelling genomen tegen het toenmalige parkeerplan van de gemeente. Toen wilde
men betaald parkeren invoeren, maar de overgrote meerderheid in onze buurt wilde dit helemaal niet. Evenmin als het invoeren
van éénrichtingsverkeer. Ook nu is er volgens mij geen enkele behoefte. Dit kost ons alleen maar geld en levert verder niets
voor ons op. Er is geen probleem, zeker niet van winkelend publiek, want dat is er nauwelijks met na het verdwijnen van de
winkels in de Grotestraat Zuid. Dit plan is onze buurt nooit voorgelegd, en dat had fatsoenshalve wel moeten gebeuren, gezien
het proces van 15 jaar geleden. De buurt heeft hier geen belang bij; voor wie moet dit dan worden ingevoerd? Voor de
gemeente misschien, vanwege de opbrengst van al die ontheffingen? Dit is een zeer ondemocratisch beleid en het doet zelfs
achterbaks aan. Wist men wat het antwoord zou zijn en heeft men ons op deze manier buiten spel gezet? Schande! Ik laat het
er niet bij zitten. 1 nee normaal s avonds, weekend

Asterstraat nee nee geen nee
geen
probleem weekend

Asterstraat nee nee

Niet nodig, overbodig.
Door invaliditeit aan huis gekluisterd, we komen beide uit een groot gezin en krijgen gelukkig veel visite overdag en dan is er
totaal geen parkeerprobleem, maar als dat geld gaat kosten zal dat wel over zijn. Wij kunnen van ons karige AOW'tje niet veel
missen. geen ja

geen
probleem Geen last

Asterstraat

weet ik
niet
meer nee de ontheffing zou voor bewoners gratis moeten zijn, de tijden zouden tussen 7 en 18 uur moeten liggen en zondag vrij. 1 ja

geen
probleem weekend

Asterstraat nee nee
Wij hebben geen parkeerbeleid nodig. Wij hebben namelijk geen enkele probleem om de auto kwijt te kunnen. Wij vinden dit
dus een belachelijk voorstel! 1 ja

geen
probleem s avonds, soms 's avonds

Asterstraat nee nee De prijs voor de bewoners v.d. ontheffing is belachelijk. Dit zou gratis moeten zijn. 1 ja lastig
overdag, 's avonds, weekend, bij
evenementen in de binnenstad

Asterstraat nee nee
grootste probleem:
parkeren van 2 auto's per wooneenheid 1 nee

geen
probleem s avonds, weekend

Asterstraat nee ja 1 nee lastig s avonds, weekend

Asterstraat nee nee Wat ons betreft is dit alles niet nodig, wij ervaren geen probleem. 1 nee
geen
probleem s avonds

Asterstraat nee nee
Bewoners moeten hun auto gewoon gratis voor de deur kunnen neerzetten. Belachelijk dat je hiervoor moet betalen. Ik heb nog
nooit last gehad van jullie parkeerprobleem. 2 nee normaal s avonds

Asterstraat nee nee

Mij, als bewoner van de Asterstraat, is niks gevraagd rondom het parkeerbeleid. Ik ervaar geen problemen met het parkeren
van mijn auto. En ik heb niet de indruk dat er veel winkelend publiek, bij ons de auto parkeert. Ik zie dan ook geen enkele
aanleiding om hier een blauwe zone te creëren. Het jaagt ons alleen op onnodige kosten! En deze vind ik ook hoog. We
hebben twee auto's en als er bezoek komt moet ik om ontheffing vragen, wat allerlei administratie en kosten met zich
meebrengt. Kortom, geen enkel voordeel, enkel nadelen. Terwijl de brief suggereert, dat de gemeente het voor ons doet. Dat
laatste irriteert me nog wel het meest! 2 nee normaal s avonds

Asterstraat nee nee
Erg lastig voor visite, ontheffing te duur, alleeën omdat mensen hier de auto parkeren om naar de stad te gaan worden wij hier
de dupe van, terwijl wij hier weinig tot geen last van ondervinden 2 nee normaal s avonds, weekend

Asterstraat nee nee 1 ja
geen
probleem weekend

Begoniastraat nee nee

Het nieuwe beleid hebben wij niet nodig omdat het aantal auto's in de buurt niet afneemt. Waarom zou ik dan betalen voor een
probleem wat initieel niet op te lossen is? Hoogstwaarschijnlijk zit niemand in de buurt op uw nieuwe parkeerbeleid te wachten?
Conclusie: investeren van tijd, energie en geld in de verkeerde richting. 1 nee lastig s avonds, weekend

Begoniastraat ja ja

Prima idee.
Actie ondernemen is nu trekken aan een dood paard, immers alles is beslist via de daartoe geëigende kanalen. Als zelfs de
gemeenteraad heeft ingestemd en de SP naar eigen zeggen heeft zitten slapen, is de kous af!
Of dit plan de parkeerdruk 's avonds en 's nachts zal verminderen is nog zeer de vraag.
Venstertijden en prijzen zijn goed. Het is wel de vraag of de gebieden net buiten de blauwe zones niet extra druk gaan worden. 1 ja normaal s avonds, en 's nachts

Begoniastraat nee
weet
ik niet Jammer dat je als bewoner moet betalen om in je eigen straat te parkeren! 2 nee lastig

overdag, 's avonds, tijdens
winkeltijden

Begoniastraat nee nee

wij hebben bij ons in de straat nog nooit problemen ondervonden, betrekking hebbende met het parkeren. Straten als de
Begonistraat lenen zich niet als parkeerzone voor het centrum. Door dit gebied aan te merken als blauwe zone, kweek je
behoefte.
Daarbij de tarieven die nu worden aangegeven zijn wel van een erg hoge kant!
En dit beleid is een oneerlijk beleid: iedereen kan namelijk voor een uur gratis parkeren, maar wij als bewoners moeten
minstent €63,- per jaar gaan betalen.
Daarbij ook nog de vergunning op kenteken. Dit betekend dat mensen met 2 auto's en 1 oprit altijd 2 aanvragen moeten doen a
€63,- en €83,- per jaar. Bij een vergunningskaart kun je nog switchen welke auto er aan de weg wordt gezet. meer ja normaal s avonds

straat wist u blij? Heeft u nog opmerkingen over het parkeerbeleid? auto's eigenP Pdruk moment

bijlagen



Begoniastraat nee nee

Wij waren zeer verbaasd over de mededeling van het parkeerbeleid. Het wordt gestuurd alsof het een voldongen feit is, terwijl
wij nu voor het eerst een brief ontvangen hierover. We wonen inmiddels 4 jaar in de Begoniastraat. De gemeente weet ons nu
wel middels een geadresseerde brief te vinden, maar in het voortraject niet. Erg bijzonder.
 
Daarnaast ervaren wij geen parkeerproblemen, anders dan dat het 's avonds (buiten winkeltijden) druk is in de straat, maar er
is altijd wel een plekje. Een nieuwe regeling waar juist de mensen de dupe van zijn en voor op moeten draaien, worden nu
benadeeld. Ongevraagd worden wij gedwongen om voor twee auto's en een visitekaart te betalen. Wij hebben geen probleem
met het huidige parkeerbeleid. Een van de redenen om niet in het Centrum te gaan wonen was de vrijheid van het parkeren.
Als dit al doorgaat, dan nemen wij aan dat de huidige bewoners gratis kaarten krijgen, zodat het ontmoedigingsbeleid alleen
voor de bezoekers is die er eigenlijk niet horen te parkeren. Doet de gemeente dit niet, dan worden de bewoners gestraft en is
het nog maar de vraag of we dan wel een plek in onze eigen straat kunnen vinden, terwijl wij fors moeten betalen voor een
parkeervergunning! 2 nee normaal s avonds

Begoniastraat nee nee

ik vind het een grote leugen, wanbeleid ten top.
almelo waardig
 
auto en een camper 1 nee normaal weekend, dodenherdenking

Begoniastraat nee nee
Ik vind het te zot voor woorden te moeten betalen voor parkeren. Ik overweeg dan ook mijn auto elders te parkeren, ga niet
betalen voor iets waar niemand in erkend is. 2 nee normaal geen idee

Begoniastraat nee nee ben tevreden met de huidige situatie maar moet daar nu voor betalen, er zal geen verandering komen in de parkeerdruk 1 nee normaal bij evenementen in de binnenstad
Begoniastraat nee nee geen overleg met bewoners en geen belang voor blauwe zone 1 nee normaal weekend
Begoniastraat nee nee Zeer teleurstellend ivm te laat in kennis stellen van bewoners! Pas goed bij Almelo's parkeerbelijd! (eigen evaring) 1 nee lastig s avonds, weekend

Begoniastraat nee nee
Wij vinden dit belachelijk ook voor de ondernemers in de binnenstad vind ik dit ook een slechte zaak qua terugloop van
bezoekers. 2 ja normaal s avonds

Begoniastraat nee nee Te duur, minimaal per adres 1 ontheffing 2 ja lastig de hele dag
Begoniastraat nee nee Vrij parkeren na 18 uur en vrij op zondag. Wat een drama gasten een kraskaart aanbieden voor bezoek 2 ja lastig overdag, tijdens winkeltijden

Begoniastraat

weet ik
niet
meer nee 1 ja

geen
probleem bij evenementen in de binnenstad

Begoniastraat nee nee

Het voelt voor ons alsof wij nu moeten gaan betalen voor de mensen die niet op de betaald parkeerstrook gaan staan. Dus nu
moeten wij de kas maar gaan spekken?!
Laat zoals het nu gaat, geen nieuw parkeerbeleid
We hebben plek voor 1 auto
Drukte is alleen savonds omdat mensen thuis komen 2 ja normaal s avonds

Begoniastraat nee nee

Belachelijk voor 24 uur per dag, en ook nog eens veel te duur.
Als de gemeente de overlast van winkelend publiek of personeel wil beperken in de woonwijken (maar dat is totaal hun
achterliggende gedachte niet, dit is alleen een melkkoe) dan is een blauwe zone voor alleen overdag meer dan voldoende.
De parkeerruimte hier in de Begoniastraat is 's avonds het hoogst, wanneer iedereen weer thuis komt.
Met een blauwe zone overdag kan ik wel leven, zonder kosten 2 uur kunnen parkeren. Langer dan twee uur overdag parkeren
mag wat mij betreft flink wat kosten, maar via de kraskaarten voor de bewoners (familie/vrienden bezoek) moet dan niet te duur
zijn.
De gemeente heeft voor de zoveelste keer via achterbakse slinkse wijze een poging gewaagd (en nu meteen maar in beleid
omgezet) om hun parkeervisie voor de binnenstad, zonder recente ruggespraak bij de bewoners, door de strot te duwen.
Schande, grote schande. 2 ja lastig s avonds

Begoniastraat

weet ik
niet
meer nee

Voor mensen met zorg, 3 á 4 keer per dag wordt het moeilijk parkeren.
Het bedrag is te hoog 1 nee

geen
probleem s avonds, weekend

Begoniastraat nee nee Dat dit zonder overleg met bewoners wordt ingevoerd! 1 ja normaal altijd (alle onderstaande)

Begoniastraat nee nee

In het verleden is de parkeerruimte overdag aanzienlijk groter geweest dan tegenwoordig. Doordat de bedrijvigheid in en om de
Begoniastraat (grotestraat zuid, bornsestraat en bornerbroeksestraat) drastisch is afgenomen, is de parkeerruimte ook tot een
aanvaardbaar niveau teruggelopen. Stonden er vroeger vrijwel dagelijks één of meerdere auto's bij ons huis met twee wielen op
de stoep geparkeerd, komt dat tegenwoordig slechts bij hoge uitzondering voor.
 
De gemeente heeft in het verleden meerdere pogingen ondernomen om gekwalificeerd parkeren in de buurt in te voeren. Dit
heeft telkens tot grote protesten geleid uit de buurt, waarna de plannen uiteindelijk in de ijskast werden gezet.
 
Ik ben van mening dat als er nog sprake is van een parkeerprobleem in en om de Begoniastraat, dit wellicht kan worden
opgelost door het aantal parkeerplaatsen geheel of gedeeltelijk terug te brengen op de oude stand.
 
Dit spaart de gemeente kosten van handhaving en jaagt de burgers niet op onnodige kosten.
 
Mijn mening is overigens niet ingegeven door financieel motief: ik heb een oprit en inzet verleden op eigen terrein ruimschoots
parkeergelegenheid gecreëerd. 1 ja normaal overdag

Begoniastraat nee
weet
ik niet

Nu vaak lastig om de auto kwijt te raken, zetten deze nu wel eens op de stoep maar als er gehandhaafd wordt kan dat niet
meer. Op een parkeerplaats voor 2 auto's staan nu vaak vier auto's, als dat niet meer kan dan ontstaat er een groter probleem 2 nee lastig s avonds, weekend

straat wist u blij? Heeft u nog opmerkingen over het parkeerbeleid? auto's eigenP Pdruk moment

bijlagen



Geraniumstraat nee nee
Ik ben niet blij met de situatie, wanneer mijn kinderen en familie of kennissen komen dan moet er voor betaald worden.
Ik vind dit een vorm van verkapte belastingverhoging. 1 ja lastig s avonds, weekend

Geraniumstraat nee nee

Onzin om het ook na 18.00 uur te doen en in het weekend ook onzin om met de eerste auto direct al te betalen en wij hebben
overdag helemaal geen probleem wij  hebben zelf af en toe een probleem omdat iedere bewoner zelf thuiskomt 's avonds dit
heeft niets met mensen van buitenaf te maken. 1 nee normaal s avonds

Geraniumstraat nee nee

De venstertijden zijn sowieso volstrekt overbodig. De enige drukte in de straat is wanneer iedereen van zijn/haar werk thuis
komt rond 18.00 uur. Er staan hier bijna nooit auto's die niet van bewoners uit deze straat zijn.
De prijs van de ontheffing is hoog, en mijn verwachting is dat het in de eerste jaren snel zal oplopen en dat dit een 'wentarief' is
om zo min mogelijk weerstand tegen de invoering te krijgen.
Ook de brief die de gemeente heeft verstuurd is ronduit beledigend. Wanneer de gemeente er eerlijk voor uit zou komen dat dit
een bezuinigingskwestie is om meer geld te genereren, vind ik dat een fijnere manier van communiceren dan wat de gemeente
nu doet. Nu zegt de gemeente dat het in ons voordeel zou zijn maar dat er 'helaas' wel geld tegenover staat. Wij zijn volwassen
mensen en ik wens ook zo behandeld te worden en niet met een of andere drogreden benaderd te worden.
Ook vinden wij het geen teken van fatsoen om eerst de borden in de straat neer te zetten en ons pas ruim daarna op de hoogte
te stellen. Het zou in de krant hebben gestaan, echter hebben wij een nee-nee sticker, hoe hadden wij dit dan eerder kunnen
weten? 2 nee normaal s avonds

Geraniumstraat nee nee

Ik woon hier al meer dan 20 jaar en moet nu ineens € 84,= parkeergeld betalen. voor 2014 zelfs € 84 voor maar 9 maanden.
Een symbolisch bedrag van € 15,= per auto zou leuk zijn. Voordeel van het wonen bij het centrum. Nu gaan we lopend naar het
centrum.
De parkeerdruk is wisselend voor ons ca. 12x per jaar lastig daar om heen normaal.
Ook vind ik de 24/7 regeling raar. In de blauwe zone buiten windeltijden zou gratis parkeren moeten zijn en alleen binnen
winkeltijden geldt wel de blauwe zone beleid. 2 ja normaal

s avonds, tijdens winkeltijden, bij
evenementen in de binnenstad

Geraniumstraat nee nee

deze maatregel is al lang achterhaald. Er komen minder auto's in deze
buurt parkeren.
De venstertijden vind ik volkomen onredelijk. Familiebezoeken komen
altijd in de weekenden te logeren ( dus niet voor 8 uur ) en tot nu toe
hebben ze altijd een parkeerplaats kunnen vinden. 1 nee normaal

tijdens winkeltijden, bij evenementen
in de binnenstad

Geraniumstraat nee nee

In de straat staat overdag bijna geen auto,zelfs op de hoek Geraniumstraat-Bornsestraat is heel vaak leeg.Van het winkelend
publiek hebben wij daarom geen hinder.
Als ik dan eens met een verjaardag visite kreeg moet ik ook nog eens 0,70 cent betalen,ergens anders is dat 0.25 cent voor 24
uur,vanwaar dat verschil. 2 nee

geen
probleem s avonds

Geraniumstraat nee nee

Verontrustend eigenlijk dat dit er zo snel kan worden doorgevoerd. Wist niet dat dit aan de orde was in onze straat. Waar heeft
dit dan ergens ingestaan? Voor zo'n drastische maatregel had ik zeker verwacht dat ik ervan op de hoogte zou worden
gebracht.
Ik heb overigens wel in de krant gelezen over parkeerbeleid in de binnenstad cq centrum, maar absoluut nooit iets gelezen dat
dit in onze buurt aan de orde zou zijn. En 24/7 is al helemaal triest. Moet ik dan meerdere bezoekers van mij aanmelden of via
kraskaart laten parkeren? We wonen in Almelo hoor!! We zitten niet in (de agglomeratie van) Amsterdam. Ik heb helemaal geen
last dat ik de auto nu nergens kan parkeren. Soms even stukje verderop, maar helemaal geen probleem, want het lukt altijd!
Daarom begrijp ik deze maatregel ook niet en al helemaal niet dat het al "rond" is. De prijs van de ontheffing vind ik niet redelijk.
Ik woon hier tenslotte en dan zou het juist voor mij (ons) een voordeel zijn. Ik zie niet welke. Bedankt Gemeente!  Hoop dat
jullie er nog es over willen nadenken want dit vind ik echt niet kunnen. Bedankt SP dat jullie ons nog een gelegenheid geven om
toch iets van soort van inspraak te hebben. Hoop dat veel mensen reageren. Dank voor het lezen. 1 nee normaal s avonds

Geraniumstraat nee nee Geldklopperij. Bah! 2 ja
geen
probleem ervaar geen parkeerdruk

Geraniumstraat nee nee 2 nee lastig s avonds

Geraniumstraat nee nee

Ik vind, dat er geen blauwe zone moet komen en dat de situatie zo moet blijven als die nu is. Daarmee is de vraag beantwoord,
wat ik van de venstertijden en prijs van de ontheffing vind.
 
In de brief, die ik ontvangen heb staat: De blauwe zone wordt bij u ingevoerd, om te voorkomen, dat u last hebt van bezoekers
van het centrum, die hun auto net buiten de ...enz.
Ik ervaar geen hinder en bovendien mogen deze bezoekers dan een uur gratis parkeren, terwijl ik als bewoner moet gaan
betalen. Zelfs voor mijn gasten moet ik gaan betalen.
Wie legt mij dit uit,  met het oog op de opmerking, dat het doel van dit beleid is dat IK als bewoner geen last meer heb van
bezoekers van het centrum?
Bovendien wil ik graag de verslagen inzien van de samenspraak die kennelijk heeft plaats gevonden. 1 nee normaal alleen af en toe op zaterdagavond.

Geraniumstraat nee nee

Een paar jaar geleden is er ook overleg geweest met de gemeente en toen al is door de buurt aangegeven dat men hier tegen
was. Dit was ongeveer in 2005 ten tijde van de bouw van de Bissing. Nu drukt men het er gewoon door.
We zijn benieuwd wie dit heeft dit ingebracht in de raad en waarom? En waar hebben ze (?) dan last van, van de bezoekers
aan het centrum? Dit worden er steeds minder door leegloop in het centrum. Misschien moeten ze overal gratis parkeren
invoeren, dan krijgt het centrum misschien meer bezoekers.
Of is het niet vanwege de overlast, maar heeft de gemeente meer opbrengsten nodig, bijv. voor het nieuw te bouwen
gemeentehuis bijv.? (Sorry, heeft er eigenlijk niets mee te maken, maar het nieuwe gemeentehuis vinden we ook belachelijk en
met ons volgens mij heel Almelo) 1 nee normaal s avonds

straat wist u blij? Heeft u nog opmerkingen over het parkeerbeleid? auto's eigenP Pdruk moment

bijlagen



Geraniumstraat nee nee

De auto staat op naam van een familie lid (vader) nu ben ik verplicht een hoge premie (auto verzekering) te gaan betalen om in
de straat waar in ik woon te gaan parkeren, belachelijk, tevens vind ik het kant noch wal slaan dat mensen toch nog 1 uur gratis
met parkeer schijf kunnen parkeren, dit ene uurtje is precies perfect voor de snelle stads ganger, dus word het doel nog steeds
volledig voorbij geschoten, maar de gemeente heeft dan wel minimaal 65 Euro per huishouden verdiend, dus who cares...... 1 nee normaal

weekend, bij evenementen in de
binnenstad

Geraniumstraat nee
weet
ik niet Vaak plaatsen voor uitrit, geheel of gedeeltelijk geen ja lastig overdag

Geraniumstraat nee nee
slecht beleid, moet gratis zijn voor bewoners. de gemeente wil gewoon de kas spekken. discriminatie op parkeerbeleid.
waarom in het weekend en 's avonds? 2 ja

geen
probleem s avonds

Geraniumstraat nee nee
Ik ervaar dit als een nieuwe melkkoe. Naar mijn idee wordt hier amper 'vreemd' geparkeerd. De prijs vind ik belachelijk. Ik krijg
er niets voor terug!!! 2 nee normaal s avonds

Geraniumstraat nee nee

1-te duur
2-waarom blauwe zone en geen vergunning?
3-nooit geïnformeerd
4-gemeente houdt zich niet aan abbb, mn zorgvuldigheidsbeginsel
dus procederen!!!! 1 nee lastig

s avonds, weekend, tijdens
winkeltijden, bij evenementen in de
binnenstad

Geraniumstraat nee nee Belachelijk!! De manier waarop gecommuniceerd wordt is slecht en onvriendelijk. 1 nee lastig s avonds

Geraniumstraat nee nee geen nee
geen
probleem s avonds, weekend

Geraniumstraat nee nee 1 ja
geen
probleem s avonds, weekend

Geraniumstraat nee nee Venstertijden te lang. Belachelijk: eerst borden plaatsen, dan bewoners informeren. 1 ja lastig s avonds, weekend
Geraniumstraat nee nee slaat nergens op 2 nee normaal s avonds

Geraniumstraat nee nee

Vreemde aktie (weer) vd. gemeente Almelo. We zien eerst dat er nieuwe borden worden geplaatst betreffende parkeerzone en
3 weken later ontvangen we een brief dat er overleg is geweest. Niet dus!
 
Terwijl erg geen parkeeroverlast is (zeker niet van winkelende mensen) moeten bewoners nu gaan betalen. Geen promotie
voor de stad Almelo, voor bezoekers en inwoners. 1 nee

geen
probleem s avonds

Geraniumstraat nee nee

24 uur p/d vind ik véél te lang, echt buiten proportie! Wanneer ik bezoek krijg, die 2 auto's of meer bij zich hebben (verjaardag,
feestdagen, etc.) moeten ze dus buiten de blauwe zone parkeren< Tenzij ik ze aanmeldt met kenteken? Of kraskaart voor één
bezoeker? Ronduit a-sociaal beleid. Dat wist ik echt niet.
Ik lees de krant en heb wel is iets gelezen over het 'parkeergedoe' in de binnenstad (centrum) en de wijze waarop Anja Timmer
dit oppakt. Dat heb ik wel een beetje gevolgd, maar dat dit ook in onze straat, in onze buurt van toepassing zou zijn heb ik
werkelijk nooit ervaren! Het was gepaster geweest, wanneer we een briefje in de bus hadden gehad van de gemeente, waarin
ze hun plannen kenbaar hadden gemaakt en de mogelijkheden om het er samen over te hebben. Dit wordt ons nu dus echt
opgedrongen. Het voelt voor mij helemaal niet of ik er gelegenheid voor heb gehad, om erover te praten of er wel behoefte is
hiervoor. 1 ja normaal s avonds

Geraniumstraat nee nee

Het invoeren van de parkeerzone in de Geraniumstraat lost niks op. Ja, het is druk in de straat met parkeren maar dit komt door
het karakter van een jaren dertig buurt in combinatie met huishoudens met twee auto's. Overlast van mensen die in de stad
moeten zijn is er niet. Het invoeren van een parkeerbeleid waarvoor we nu ca. € 140 per jaar voor moeten betalen komt als een
vervelende verrassing in deze tijd. Het gevoel van een belasting waarvoor je niks terug krijgt overheerst. Tevens is het vreemd
dat er eerst borden geplaatst worden en dan een brief aan alle bewoners worden gestuurd waarin wij voor een voldongen feit
worden gesteld. 2 nee normaal s avonds

Geraniumstraat nee nee
In de geraniumstraat gaat het overdag prima
Er zijn geen bezoekers voor het centrum, eigen mensen, beleid is onzin hier 2 ja normaal s avonds

Geraniumstraat nee nee

Belachelijk dat het 24/7 is!
We hebben geen last van wild parkeren, doordeweeks is de straat zo goed als leeg. Alleen naar het weekend en in het
weekend is het drukker vanwege dat de buurtbewoners (meestal met meerdere auto's in bezit) thuis zijn 2 nee

geen
probleem weekend

Geraniumstraat ja nee
De reden dat parkeren door mensen die naar de stad willen, gaat voor ons deel van de straat niet op. Er staan teveel auto's van
bewoners op een te klein stuk straat. 1 nee lastig s avonds, weekend

Geraniumstraat nee
weet
ik niet 1 nee normaal s avonds, weekend

Geraniumstraat nee nee Uitrit wordt vaak geblokkeerd, regeling is te veel gedoe met visite 1 ja normaal s avonds, weekend

straat wist u blij? Heeft u nog opmerkingen over het parkeerbeleid? auto's eigenP Pdruk moment

bijlagen



Bavinkstraat ja ja

de prijs is in overeenstemming met het gebodene. Alleen jammer dat de wethouder onlangs aangaf met de kerken nog weer te
gaan praten. Wij hebben veel overlast van kerkbezoekers met name op de zondag ochtend. Zouden deze niet in de
parkeergarages kunnen parkeren? meer ja lastig

tijdens winkeltijden, bij evenementen
in de binnenstad

Bavinkstraat nee ja
Ik ben blij met minder auto's in de straat. Zou wel graag weten waar het bedrag (€63,65 en €83,65) vandaan komt...wij hebben
als bewoner altijd gratis kunnen parkeren en moeten nu in één keer betalen... 2 nee lastig tijdens winkeltijden

Bavinkstraat nee
weet
ik niet

In een meeting met de gemeente is dit onderwerp aan de orde geweest en werd gezegd dat dit punt nog een tijd op zich laat
wachten. De plannen zouden zijn: 1e de riolering in de straat en dan de straat en parkeerbeleid. Het is vervroegd ingezet, ik
snap de druk nu het appartementencomplex klaar is en de inwoners hun auto kwijt moeten.
Wij in de straat maken ons reeds lange tijd zorgen over dit onderwerp, nog niet eens zozeer over ontheffing en wel over de
hoogte van de kosten, dit punt staat al jaren op de agenda. Nu, sinds de plannen van het appartementencomplex, hoe de
parkeerruimte aan 1 kant van de  straat verdeeld moet worden over zoveel bewoners meer.
Ik stel voor de parkeerplaats aan de Molenkampspark mede in te stellen op het nieuwe parkeerbeleid. 1 nee lastig

overdag, weekend, bij evenementen
in de binnenstad

Bavinkstraat ja nee 2 nee lastig de hele dag

Bavinkstraat nee nee

Lastig voor bezoek, hoe om te gaan met logee 24uur, Dit ivm Max 8 uur parkeertijd?!??
Buiten winkeltijden duidelijk minder problemen, dus waarom savonds niet vrij. Bijv. Tussen 19-7u vrij?
Kosten te hoog, bewonersparkeren was vorig jaar Max €45,- 1 nee lastig overdag, tijdens winkeltijden

Dinkelstraat ja ja Bewoner moet vrij parkeren zonder te betalen 1 nee lastig
overdag, tijdens winkeltijden, bij
evenementen in de binnenstad

IJsselstraat ja nee

A.g.v. de slechte economie zijn er minder winkels in de binnenstad en ook minder bezoekers.
Het uitbreiden van de parkeerzone was een paar jaar geleden misschien wel nodig, maar op dit moment is dat absoluut niet
nodig. de parkeerdruk is sterk vermindert t.o.v. een paar jaar geleden. 1 nee

geen
probleem weekend

IJsselstraat nee nee

Hebben nu geen last van parkeerders die niet in de straat wonen,
We kunnen nagenoeg altijd de auto kwijt elk moment van de dag.
Nieuwe parkeer beleid kost ons alleen maar geld voor onze eigen auto en voor ons bezoek 1 nee

geen
probleem s avonds

IJsselstraat nee nee

Wij vinden het vreemd dat wij als bewoners moeten betalen en het publiek gratis kan parkeren voor een 1 uur. En controle is nu
al te minimaal op een richting 's verkeer, dus wie gaat dat controleren?
 
We gaan wel betalen maar zijn dan nog niet verzekerd van een plaats.
Prijs staat zeker niet in verhouding met de geleverde dienst (als die er al is)! 2 ja lastig

de hele dag, weekend, tijdens
winkeltijden, bij evenementen in de
binnenstad, Kerktijden

IJsselstraat nee nee

Vind dat het ten eerste in overleg had gemoeten.
Vind het ongepast om in mijn eigen straat voor mijn eigen huis waar ik nu ook meestal sta ineens moet gaan betalen. Men zou
op z'n minst per woning één auto vrij moeten stellen. Makkelijk verdienen voor een gemeente, lijkt mij. En wie vertelt mij of dit
niet ieder jaar omhoog gaat, waar vind ik die garanties? Ben dus verbaasd dat dit zomaar kan wordne ingesteld. Bovendien
vind ik het uiterst ongastvrij naar bezoekers bij mij. 1 ja

geen
probleem s avonds

IJsselstraat ja ja 2 nee lastig overdag, tijdens winkeltijden

IJsselstraat nee nee
De prijs is te hoog, maar het is vooral een non-oplossing voor een non-probleem. Ik woon 15 jaar in de IJsselstraat en het enige
"probleem" dat er af en toe is, is dat je de auto niet direct voor de deur kunt zetten maar 10 meter verderop. 2 nee

geen
probleem Nooiypt

IJsselstraat nee nee
We hebben 2 auto's en kunnen en kunnen altijd de auto voor de deur parkeren, zonder problemen. We worden gedwongen om
150 euro te gaan betalen en visite is verplicht om te betalen als ze op visite komen, belachelijk. 2 nee

geen
probleem bij evenementen in de binnenstad

IJsselstraat nee nee Drukte door bewoners zelf 1 ja
geen
probleem s avonds

IJsselstraat nee nee

Schandelijke lastenverhoging. Er is helemaal geen parkeer druk, ook ken ik niemand die dat wel ervaart. Met wie heeft de
gemeente gesproken? Tarieven zijn ook veel te hoog. Als er al een probleem zou zijn waarom is er dan niet gekozen voor
lagere tarieven en een tweede vergunning voor bezoekers ipv kenteken
wij zijn zeer boos en zien het als een ordinaire lasten verzwaring. 2 nee

geen
probleem Nooit

IJsselstraat nee nee

Eigen parkeerplaats voor 1 auto
 
Drukte door bewoners  ijsselstraat 2 ja

geen
probleem s avonds

IJsselstraat nee
weet
ik niet Te duur 1 nee lastig overdag, tijdens winkeltijden

Molenkampspark ja ja Hopelijk wordt het parkeerverbod voor het gedeelte Molenkampspark  NZ opgeheven. 2 nee lastig
de hele dag, 's avonds, bij
evenementen in de binnenstad

straat wist u blij? Heeft u nog opmerkingen over het parkeerbeleid? auto's eigenP Pdruk moment

bijlagen

Vechtstraat nee nee 1 nee
geen
probleem weekend

straat wist u blij? Heeft u nog opmerkingen over het parkeerbeleid? auto's eigenP Pdruk moment



Molenkampspark nee nee

Geachte Burgermeester,
 
17 december worden wij door een schrijven van de heer Krommendijk  Directeur sector Klantcontactcentrum op de hoogte
gesteld van de uitvoering nieuwe parkeerregels.
Er wordt gesproken over een beleid dat interactief tot stand gekomen is, het zal wel maar bij een korte navraag in onze buurt is
er iemand die problemen heeft met de huidige parkeer situatie in de binnenstad en vragen ons af waar deze bestuurlijke drang
tot het regelen van zaken die niet als probleem worden ervaren toch elke keer weer op de burgers van Almelo wordt verhaald.
De kosten van het parkeren als mede de problemen met vergunningen die moeten worden aangevraagd op kenteken enz. zijn
nu al een grotere ergernis dan het parkeren ooit is geweest.
Met dit beleid jaagt u op het geld van uw burgers, eerst door deze vergunningen te laten aanvragen tegen zeer aanzienlijke
kosten, verder zal er door ons betaald moeten worden voor  onze bezoekers. En bij elke wisseling van een voertuig zal het
kenteken opnieuw moeten worden gekoppeld aan de bestaande vergunning als er iets niet klopt kan de burger er zeker van zijn
dat hij of zij een belasting naheffing ontvangt op kenteken uw digitale controle machine zal haar werk zeker goed doen,  en dus
weer meer kosten voor de burgers en of hun bezoek.
Wie bedenkt dit ? Erger waarom wordt dit soort onzin toch steeds weer over de burgers uitgerold?
Hoeveel gemeenschapsgeld wordt hier uitgegeven?
Vanaf 1/4/2014 ben ik een slordige 150 euro kwijt om mijn auto’s te kunnen parkeren in een straat waar ik ook al via de andere
gemeentelijke heffingen de kosten van heb betaald.  En waar overigens geen parkeer problemen zijn!
Het zal wel weer allemaal bekrachtigd zijn door raadsvergaderingen, bezwaartermijnen zullen wel verlopen zijn,  waarom
worden de burgers niet beter betrokken bij zulke ingrijpende besluiten, u zult zelf misschien niet in de binnenstad wonen maar
de impact van deze regelingen is groot en zeer ongewenst.
Wat is er waar over het blauw schilderen van de stoepranden?
U gaat toch van Almelo geen smurfen stad maken.
Blijven de huidige parkeer en stop verboden ook na de invoering op 1 april 2014 van kracht?
Vergunningen zijn toch wel geldig tot 1/4/2015?  Anders wordt 2014 wel een erg duur jaar om voor 9 maanden de volle
vergunningskosten te moeten afdragen.
Wat gaat er met de kosten van de vergunningen gebeuren in de toekomst, worden deze verlaagd of als het parkeerbeleid niet
kosten dekkend is voor de gemeente stevig verhoogt omdat u ander het budget niet sluitend krijgt?
Er zijn dus veel vragen, en het mag duidelijk zijn dat het beleid niet gewenst is.
Ik vermeen graag u antwoord op bovenstaande punten en zaken.
Mvg
 2 nee normaal

in de overgang van middag naar
avond zo tussen 17:00 en 18:30

Molenkampspark ja nee
Wij hebben 6 auto's op naam van ons bedrijf (Wiggers Ass BV)geregistreerd staan. Voor deze auto's moet nu een
langparkeervergunning aangevraagd worden. Een jaarlijkste kostenpost van bijna € 1.200,--! meer nee

geen
probleem

Geen parkeerdruk. Overdag
voldoende ruimte

Molenkampspark nee
weet
ik niet

Op zich ben ik voor een regeling. De straat/buurt staat vol met "vaste" auto's van winkeliers, personeel en particulieren uit
straten waar betaald parkeren geldt. Of de maatregel veel zal helpen betwijfel ik omdat in de brief van de gemeente vermeld
wordt
dat ook bedrijven een ontheffing kunnen kopen. Gezien het feit dat ook bewoners moeten gaan betalen lijkt het meer een
aardige inkomstenbron voor de gemeente dan dat het een probleem oplost. Waarom er "helaas" voor de bewoners kosten aan
verbonden zijn wordt in de brief niet uitgelegd, het zou voor bewoners tenminste voor 1 auto ook gewoon gratis kunnen zijn. 1 ja lastig

tijdens winkeltijden, bij evenementen
in de binnenstad

molenkampspark nee nee
ik vind het belachelijk; de huidige situatie bevalt prima; het is totaal niet nodig om het beleid te wijzigen. Het lijkt mij pure
geldklopperij. 2 nee

geen
probleem overdag

molenkampspark nee nee
Wij signaleren parkeerdruk(van bedrijven en winkelend publiek) maar vinden het onbegrijpelijk dat wij niet zijn gehoord in deze.
Verder vinden wij de kosten verbonden aan de ontheffing wel erg hoog. 2 ja normaal overdag

molenkampspark nee nee

In het Molenkampspark ondervinden wij geen enkel probleem van het winkelend publiek dat in onze straat de auto komt
parkeren, zelfs niet op drukke dagen zoals de dagen voor kerst.
Wij hebben dus ook geen enkel belang bij betaald parkeren. Dit brengt voor ons onnodige kosten voort. Ook zijn wij het totaal
niet eens met het plan met de kraskaarten. Geen spontane bezoekjes meer en bezoek onder tijdsdruk van een parkeermeter is
ongastvrij.Daarnaast zijn de kosten voor de ontheffing ook nog eens vreselijk hoog, Ook vinden we de tijdsduur, 7 dagen in de
week, 24 uur per dag te gek voor woorden. Er is hier geen parkeerprobleem, laat staan midden in de nacht of op zondag.
Voor zover winkelend publiek hier parkeert is dit nog steeds geen enkel probleem.. De enkele winkelende klant die hier parkeert
bezorgt geen overlast. En de middenstand in het centrum, die toch al niet te spreken is over de afnemende klandizie, is blij met
elke klant.
 2 nee

geen
probleem nooit

molenkampspark nee nee

Ík ben van mening dat het betaald parkeren totaal overbodig en onnuttig is. In het molenkampspark is er totaal geen overlast m.
b.t. de parkeerdruk. Bovendien is het beschermd stadsgezicht, en de blauwe lijnen op straat staan haaks op het monumentale
karakter van de straat. De venstertijden zijn ronduit belachelijk. S'avonds is er al helemaal geen overlast, laat staan s' nachts,
laat staan zondags. Ook is de prijs enorm hoog. We hebben het hier wel over  almelo, geen echte metropool als je het mij
vraagt. We hopen op respons van uw kant. 2 nee

geen
probleem nooit

Reggestraat nee nee
o.i. dient beleid aangepast te worden:
vrij parkeren na sluitingstijd winkels. 1 ja normaal

tijdens winkeltijden, bij evenementen
in de binnenstad

Reggestraat

weet ik
niet
meer nee

24-7 fout, waarom nu wel betalen?
waarom een moeilijke telefonische melding?
waarom met eigen oprit is een ontheffing gelijk al de tweede auto?
waarom ontheffing dan ook niet 24/7? 2 ja

geen
probleem tijdens winkeltijden

straat wist u blij? Heeft u nog opmerkingen over het parkeerbeleid? auto's eigenP Pdruk moment

bijlagen



Castellolaan nee nee
Het idee is niet slecht, maar niet 24/7!!! van 7 tot 19.00 zou perfect zijn. Maar dan moet er ook gehandhaaft worden!!! Het is een
zeldzaamheid dat hier in de Castellolaan parkeercontroles plaatsvinden. meer ja lastig

de hele dag, tijdens winkeltijden, bij
evenementen in de binnenstad,
tijdens feestdagen ivm bezoekers
Castelloflat

Castellolaan nee
weet
ik niet Het is een verkapte belastingverhoging 2 ja lastig overdag

Castellolaan nee nee

24/7 is veel te lang.
overlast van parkerende kerkgangers Banier wordt nu gedoogd op plekken waar parkeren onveilig is, hoe zal hier mee
omgegaan worden? 2 nee normaal zondag

Castellolaan ja
weet
ik niet 1 nee

geen
probleem

tijdens winkeltijden, bij evenementen
in de binnenstad

Geert Grootelaan nee nee venstertijden 24/7 graag uitleg wat betekend dit?? 1 nee
geen
probleem zaterdags

Geert Grootelaan nee nee

venstertijden 24-7 is niet nodig als dit op werkdagen tussen 8.00-18.00 zou zijn lossen veel problemen zich op. Net als op
zaterdag tussen 8.00-18.00, De prijs van de ontheffing is erg hoog. Wij hebben een woonhuis gekocht 12 jaar geleden met
gratis parkeren voor de deur en nu kunnen wij hier voor gaan betalen. tevens hebben wij er een garage bijgekocht met
parkeerplaats en nu moeten we daarom voor een 2e auto direkt 20 euro meer betalen. voor deze garage betalen wij ook al
jaren belasting en zo worden we dus dubbel gepakt. Wij vragen ons af of er ook regelmatig gecontroleerd gaat worden anders
heeft deze regeling geen zin. 2 ja lastig

overdag, tijdens winkeltijden, bij
evenementen in de binnenstad,
theaterhotel

Geert Grootelaan nee nee

Tegen 24/7 beleid.
 
Ontheffing te hoog. 1 nee normaal

tijdens winkeltijden, bij evenementen
in de binnenstad

Geert Grootelaan nee ja geen nee lastig
overdag, 's avonds, tijdens
winkeltijden

Geert Grootelaan nee nee

Belachelijke tijden, problemen zijn voornamelijk op donderavond en zaterdag. 24/7 betekent dat iedereen die met de auto bij mij
komt moet betalen; 's avonds zijn er geen problemen. Ik vind het niet terecht dat ik 60 euro per jaar moet betalen om voor mijn
huis te kunnen parkeren. 1 nee normaal weekend, tijdens winkeltijden

Geert Grootelaan nee ja
prima oplossing, ook bewoners Hagenborch parkeren in woonwijk om parkeerkosten van de parkeergarage te ontlopen.
Wel gevoel ook te betalen voor dichting financieel gat ontstaan door 1 uur vrij parkeren passanten toe te staan. 2 nee lastig

overdag, tijdens winkeltijden, bij
evenementen in de binnenstad

Geert Grootelaan nee
weet
ik niet

Ik heb geen enkele mededeling van de gemeente ontvangen.
In de krant heb ik het een en ander gelezen maar niet dat het ook voor onze straat zou gelden. Ik lees hier nu voor het eerst
van in uw brief. 1 nee normaal overdag, tijdens winkeltijden

Geert Grootelaan nee nee
Onze 2e auto is een oldtimer, die elders in een garage staat. s'Zomers staat ie wel eens een weekje in de straat om 'm een
beetje op te poetsen, dat betekent dan dat we daar 83 euro voor moeten betalen. 2 nee normaal tijdens winkeltijden

Marchelmlaan nee nee

Ik vind het echt nergens op slaan! Bij ons in de straat is een parkeer probleem niet aan de orde! En dat we nu moeten betalen
voor het parkeren van onze eigen auto en voor evt bezoek, vind ik van de gekke!
Er is NOOIT naar onze mening gevraagd door de gemeente! 1 nee

geen
probleem nooit!!!

Marchelmlaan nee nee 1 nee
geen
probleem Geen verschil

Marchelmlaan nee nee geen nee
geen
probleem Nooit

Marchelmlaan nee
weet
ik niet

1. Ik heb GEEN brief v/d gemeente gehad
2. ik ondervind GEEN overlast van parkeren in mijn straat dus vind ik deze maatregelen zinloos en bureaucratisch 1 nee

geen
probleem s avonds

Marchelmlaan nee nee We betalen ook al wegenbelasting, nu ook nog voor parkeren voor je eigen huis! 1 ja normaal s avonds, weekend

Reviuslaan nee
weet
ik niet

Aan de een kant zijn we tevreden met het nieuwe beleid omdat op deze wijze mensen die in de stad werken de auto minder in
onze straat gaan parkeren. Aan de andere kant zijn wij ontevreden omdat het veel geld gaat kosten en wij zijn zeer ontevreden
zijn omdat wij geen enkele brief hebben ontvangen omtrent het parkeerbeleid. 1 nee lastig altijd (alle onderstaande)

Reviuslaan nee
weet
ik niet

24/7 perfect als dit dus ook gehandhaafd wordt, hier heb ik dus mijn twijfel over.
De prijs is echt iets waar ik van schrik dit is niet normaal waarom moeten bewoners een bedrag van 63,65 euro per jaar gaan
betalen.
Dat het iets moet kosten daar kan ik mee leven maar niet zo'n hoog bedrag.
Je zult inderdaad maar twee auto's hebben,laten we eerlijk zijn dan zijn dat beste bedragen.
Wij zijn in het bezit van een oprit dus een eigen parkeerplaats die we hebben laten aanleggen via de gemeente voor een
bedrag van 390 euro tel nu alles eens bij elkaar op en dan ook nog betalen voor een ontheffing kom op nou. 2 ja lastig

altijd (alle onderstaande), Bewoners
Hagenborgh !!!!

Reviuslaan nee nee
24/7 is belachelijk. probleem is er alleen tijdens winkeltijden. Voor visite betekend het een boel geregel met dit beleid... nog
erger dan de prijs. 1 ja normaal tijdens winkeltijden

Reviuslaan nee nee

Belachelijk dat je als bewoner moet betalen om voor je eigen huis te parkeren.
 
Overigens nooit geen brief gehad over het nieuwe beleid. Afgelopen week ook niet. Dus geen idee wanneer het ingaat etc. Kan
er online ook niets over vinden. 1 nee normaal tijdens winkeltijden

Reviuslaan nee nee
Ik weet helemaal van niks, welk parkeerbeleid? Waar kan ik deze info vinden? Ik heb niks geen brief of info van de gemeente
gehad!! 1 nee lastig

s avonds, weekend, tijdens
winkeltijden, bij evenementen in de
binnenstad

straat wist u blij? Heeft u nog opmerkingen over het parkeerbeleid? auto's eigenP Pdruk moment



Reviuslaan nee ja

Venstertijden...?????
We vinden de prijs van de ontheffing fors! Daarnaast wordt het erg lastig als kinderen/familieleden een weekend komen.
Hoeveel x 70 cent moet je dan wel niet betalen! Hoe doe je dat überhaupt! 2 ja lastig

tijdens winkeltijden, bij evenementen
in de binnenstad

Reviuslaan nee nee
Zeer vervelend en lastig. Een aantasting van de vrijheid. Wat ik ook vervelend vind is dat die afschuwelijke parkeerwachters
hier rond gaan lopen 1 nee

geen
probleem bij evenementen in de binnenstad

Thomas a
Kempislaan

weet ik
niet
meer ja

Heb tot nu toe (23-12) nog geen bericht gehad van de gemeente.
Ik dacht dat het nieuwe beleid per 1-1-2014 inging.
Volgens de website van de gemeente Almelo moet je als je een eigen parkeerplek hebt, voor een parkeervergunning op straat
€83,65 betalen, als ik het goed begrijp. Dit vind ik onterecht.
Hoe moet het met die kraskaarten als mijn bezoek een nachtje blijft logeren? Moet ik dan midden in de nacht eruit om een
nieuwe kraskaart in de auto te leggen? 1 ja normaal

in het verleden wel overlast,nu niet
meer

Thomas a
Kempislaan nee nee

Wij hadden tot op heden nog niets vernomen van de gemeente over dit nieuwe betaald parkeren parkeerbeleid voor de straat
waarin wij wonen! Behoorlijk a-sociaal beleid denk ik dus. Het gaat wel om de wijk waarin wij wonen. 1 ja normaal s avonds

Thomas a
Kempislaan nee nee

Een jaar of 2 geleden heb ik ooit een uitnodiging ontvangen voor een informatieavond. Hierna heb ik nooit meer iets van de
Gemeente vernomen. Ook de laatste brief heb ik niet gekregen. De prijzen voor een parkeervergunning zijn veel te hoog. Als ik
25 jaar geleden had geweten dat ik voor het parkeren voor mijn eigen huis zou moeten betalen had ik het niet gekocht.
Bovendien is het bezopen dat het geldt voor 24 uur per dag en alle dagen van de week. Ik ben ronduit tegen. Er is mij geen
kans gegeven ergens op te reageren. Vals hoor!!!!! 1 ja normaal

Als iemand in de straat een feestje
geeft

Thomas a
Kempislaan nee nee te duur, te lastig 2 ja

geen
probleem geen probleem

Thomas a
Kempislaan nee nee

Wat denkt de Gemeente hier mee te bereiken? Voor wie doen ze dit? voor de bewoners of voor hun eigen portemonnee?
Kijk naar de Hanzelaan, voor wie is deze straat zo verbouwd.?Levensgevaarlijk!!! Gemeentebelang??
 
En wat weer een communicatie. Ik heb nooit een brief van de Gemeente gehad omtrent betaald parkeren in de straat waar ik
woon. Ik heb goed DE P IN! 2 nee normaal s avonds, weekend

Thomas a
Kempislaan nee nee

Ik heb nog geen klachten van andere buurtbewoners gehoord over het parkeren. Wij ondervinden geen hinder van het
parkeren. Met de nodige crisis zitten wij niet te wachten op extra lasten. Zeker nu wij een minimaal inkomen hebben, omdat de
kostwinner een WW uitkering ontvangt. En zo zijn er denk ik wel meer mensen in deze wijk!! Het lijkt alsof we de gemeente uit
de financiële problemen moeten helpen. We begrijpen dat er bezuinigd moet worden. Maar het is toch raar dat als wij hier al
hinder van zouden ondervinden, dat wij er dan ook nog voor moeten betalen!!! Alsof we zelf het probleem veroorzaken. Voor
niet-bewoners dat kunnen we nog begrijpen. Als wij zouden verhuizen naar een wijk ver buiten het centrum en het is een
nieuwe wijk, dan wordt er al vaak rekening gehouden met voldoende parkeergelegenheid (tijdens de aanleg). Die bewoners
hoeven dan toch ook niet extra te betalen voor het parkeren!! 1 nee normaal

geen vaste dagdelen, gevarieerd.
Maar absoluut niet hinderlijk!!

Thomas a
Kempislaan nee nee

BELACHELIJK zeker dat het op gaat voor 24 u én in de weekenden .Als het er om gaat "langparkeerders niet uit de wijk" te
weren dan zou het tijdens het weekend niet hoeven. Belachelijke prijzen zeker voor 2 auto's en je bezoek. Wij krijgen het
gevoel als melkkkoe voor de gemeente Almelo gebruik te gaan worden.
Het is een karakteristieke wijk met weinig parkeerplaatsen; ooit neergezet toen er amper auto's waren. Nu hebben de meeste
bewoners 2 auto's en blijft er amper ruimte over voor  "bezoekauto's"
 
Prima aktie succes 2 ja

geen
probleem s avonds

Thomas a
Kempislaan nee nee

In onze straat hebben we geen last van langparkeerders van buiten de wijk.We hebben eerder meer last van de bewoners in de
straat met 2 auto's.
Dat er een prijskaartje aanhangt begrijpen we al helemaal niet. wat gebeurt er met dat geld? En als we bezoek krijgen moet
daar ook nog voor worden betaald,rare situatie. Wat een rompslomp brengt dat met zich mee.
Wij hebben ook nooit een brief gehad van de gemeente over dit nieuw te volgen parkeerbeleid 1 nee lastig s avonds, weekend

Thomas a
Kempislaan nee nee

Rond uit belachelijk!!! Wij als bewoners hebben de laatste tijd veel contact met elkaar gehad hier over, en niemand helemaal
niemand heeft hier iets over gehoord of gelezen.
Omdat de mensen werkende in de stad bij ons in de straten parkeren(en dat zijn er niet eens zo veel) moeten wij als bewoners
er voor opdraaien!! En door er nu betaald parkeren van te maken los je het niet op maar verplaats je het probleem.ze gaan nu
verder op parkeren.
En dan 24/7 ze zijn gek, het is hier geen Amsterdam. Hoe moet dat met bezoek van over ver die blijven slapen 4 x op een dag
een kaartje halen!!!
En de kosten voor een ontheffing zijn veel te hoog, als we toch zo veel moeten betalen dan een ontheffing voor het hele
centrum!!!
En als de gemeente zo hard geld nodig heeft moeten ze geen nieuw gemeentehuis gaan bouwen voor tig miljoen. Ze kunnen
dat geld wel beter investeren!!! 1 nee

geen
probleem

s avonds, Want dan zijn alle
bewoners thuis en dan is normaal dat
het wat drukker is in de straat

Thomas
Ainsworthlaan nee nee 1 nee normaal zondagmorgen (kerk bezoek)

straat wist u blij? Heeft u nog opmerkingen over het parkeerbeleid? auto's eigenP Pdruk moment
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Thomas
Ainsworthlaan nee nee

Gewoon DIEFSTAL,
Als ze het dan nog alleen op winkelopeningstijden zouden houden ok, maar 24/7 en dan zonder de bewoners er over in te
lichten?!!!??.
Dit moeten wij, de gewone man/vrouw, eens doen.
Nu hebben wij een eigen oprit maar wat als wij een verjaardag houden van ons of onze kinderen?
Zijn dit nu de normen en waarden naar de burger toe.
Kortom ik vind dit schandalig en dan wat een ontheffing kost, over een paar jaar is dit verdubbeld, zo gaat dat in dit land owee
als de burger een keer een voordeeltje krijgt, Neeeee dat kan toch niet.
mvg. Genio Pegge 2 ja normaal bij evenementen in de binnenstad

Thomas
Ainsworthlaan nee nee

Belachelijk dat bewoners voor een ontheffing moeten betalen. Dit zijn dubbele inkomsten voor de gemeente. Als eerste de
ontheffing en daarna de eventuele parkeerboetes die terugstromen in de gemeentekas. Als met betaald parkeren invoert en
met de opbrengst hiervan de kosten voor de ontheffingen betaald.
Ook de duur van parkeren is idioot. Onze bezoekers mogen maar 1 uur blijven?!
Ook de ouderen in de castelloflat hebben hiervan last. Hebben we net een landelijke actie achter de rug om de eenzaamheid bij
ouderen onder de aandacht te brengen. Met dit soort maatregelen kijk je wel uit om bij een oudje op bezoek te gaan; de straf
hiervoor is een parkeerboete. 1 ja normaal weekend

Thomas
Ainsworthlaan nee nee

Belachelijk. Prijzen ontheffingen veel te hoog!! Gemeente Almelo liegt voor de zoveelste keer. Er is nooit over gecommuniceerd
met bewoners. In ieder geval niet met ons.
Venstertijden, helemaal belachelijk. Het is alleen druk op zondag ochtend tijden kerkdienst pinkstergemeente. 2 ja

geen
probleem alleen op zondag ochtend

Thomas
Ainsworthlaan nee nee S avonds zou, wat onze straat betreft gewoon vrij parkeren moeten zijn. Vind blauwe zone zoals deze nu is prima werken meer ja normaal weekend

Thomas
Ainsworthlaan nee nee

Venstertijden zijn hoogst ongewenst
Onnodige hoge extra kosten
Voor bewoners geen noodzaak 2 ja

geen
probleem Kerk-banier

Thomas
Ainsworthlaan nee nee

Ik vind het wat overdreven dat ook de zijstraten van de Hanzelaan onder het nieuwe parkeerbeleid vallen. Ik begrijp dat mensen
in de binnenstad nabij het centrum moeilijk een parkeerplaats bij hun woning kunnen vinden. Daar moet terecht een regeling
voor komen. Maar om nu de zijstraten van de Hanzelaan erbij te betrekken, waar ik de afgelopen 36 jaar totaal geen
parkeeroverlast heb ervaren, vind ik volkomen onnodig. Ge gemeente wil op die manier extra geld binnen krijgen. Op de
informatiebijeenkomst over de nieuwe parkeerregeling komen vrijwel uitsluitende mensen die ontevreden zijn over de huidige
regeling en geeft geen representatief beeld van de meningen vann de bowoners van de zijstraten van de Hanzelaan. 1 ja

geen
probleem tijdens winkeltijden

Thomas
Ainsworthlaan nee nee 2 ja

geen
probleem Nooit

Thomas
Ainsworthlaan nee

weet
ik niet

Het is mij blijkbaar geheel ontgaan dat er iets gaat veranderen, totdat er borden in de straat verschenen. Ik heb dan ook geen
idee wat de regels zijn, anders dan in uw brief wordt vermeld.
Het is mij dan niet duidelijk waarom bij mij in de straat dit parkeer beleid voor 24/7 geldt. 1 ja

geen
probleem tijdens winkeltijden

Thomas
Ainsworthlaan nee

weet
ik niet 1 ja lastig de hele dag, weekend

Thomas
Ainsworthlaan nee nee Onnodig, alleen goed voor te innen euro's geen nee

geen
probleem bij evenementen in de binnenstad

straat wist u blij? Heeft u nog opmerkingen over het parkeerbeleid? auto's eigenP Pdruk moment
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