Den Haag,18 november 2016

Betreft: parkeren winkelcentrum Ypenburg & groengele zone

Aan de voorzitter van de gemeenteraad, de heer J.J. van Aartsen,
In Ypenburg wordt al jaren gezocht naar een goede parkeerregeling voor de parkeerplaatsen bij het
winkelcentrum. Er zijn vele regelingen van kracht geweest en er is nu een pilot van de groengele zone. Nu geldt
er bij het winkelcentrum deels betaald parkeren (€1,70 per uur door de week tot 18.00) en deels een groengele
zone (€0,10 per uur, met een maximum van één uur per dag). De winkeliers en bewoners zijn van mening dat
de regeling aanpassing nodig heeft.
Op grond van artikel 30 van het Reglement van orde, stellen wij het college de volgende vragen:
Van het Bewonersplatform Ypenburg begrijpen wij dat er veel onduidelijkheid heerst ten opzicht van de
groengele zone. Bijvoorbeeld doordat de groengele zone alleen geldt voor één zijde van de weg en weinig
goede informatieborden staan. Op dit moment is aan de ene kant van de Steentijdsingel het tarief 1,70 euro
per uur en aan de andere kant – door de groengele zone – 10 eurocent per uur. Verschillende mensen hebben
hierdoor onbewust fout geparkeerd en een boete ontvangen. Dit verwarrende systeem leidt tot minder
winkelend publiek.
1.
2.
3.

Herkent het college bovenstaand signaal?
Welke mogelijkheden ziet het college om de onduidelijk weg te nemen?
Is het college bereid deze tarieven gelijk te trekken naar 10 eurocent per uur?

Mensen mogen één keer per dag een uur gebruik maken van de groengele zone. Eén uur blijkt in de praktijk te
kort om lekker te winkelen in het winkelcentrum.
4.

Bent u bereid de termijn op te rekken naar twee uur? Zo nee, waarom niet? Zo nee, welke andere
oplossing ziet het college?

Bewoners uit de buurt zouden graag zien dat ze vanaf 17.00 uur weer gebruik kunnen maken van de
parkeerplaatsen.
5.

Bent u bereid dit aan te passen? Zo nee, waarom niet?

Er is een evaluatie gepland voor volgend jaar. Er is echter zo veel onduidelijkheid en ontevredenheid dat de
wijk graag eerder aanpassingen ziet.
6.
7.

Bent u bereid om nu al een tussentijdse evaluatie van het beleid te doen?
Bent u bereid de huidige situatie op korte termijn – bij voorkeur voor het nieuwe jaar – de uitwerking
van het beleid aan te passen? zo nee, waarom niet?
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