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Chrístenlinie 

Amendement 

Raad van Hellendoorn, in vergadering bijeen op 1-7-2013 

Betreft: Wijzigingen van voorstel College op nota evaluatie betaald 
parkeren 13INT01252 

Constaterende dat; 
« In Nijverdal betaald parkeren is ingevoerd op 1-10-2011 
« Gebiedsbesluit door gemeenteraad genomen is in 2008 
« Betaald parkeren ook is ingevoerd in de Bloemenwijk 
» Blijkt dat betaald parkeren tot 2022 niet kostendekkend is 

Overwegende dat; 
» Deel inwoners gemeente moeite heeft om te betalen voor het 

parkeren van een auto voor een eenvoudige boodschap 
» Het draagvlak onder centrumondernemers blijkbaar gering is. 
« Parkeermeters in de Bloemenwijk te weinig opbrengst genereren 
» Aantrekkelijkheid van het centrum Nijverdal vergroot moet worden. 
« Betaald parkeertijd ingaande 1 januari 2014 vervroegd wordt met 

één uur n.1. vanaf 9.00 uur. 

Besluit; 
Het voorliggende besluit aan te passen op de volgende punten: 

» punt 1 aan te vullen met een nieuw punt c: 



I.e. Invoeren van Real-time parkeren met slagboom op de grotere 
parkeerterreinen in te voeren, te beginnen met Hendrik 
Wormserplein (gebied aan weerszijden van De Regenboogkerk), 
Nijveldserf/Bendien-Smitshof, zo mogelijk op de Markt, en op termijn 
op het terrein aan de Beltmolenweg. De veranderkosten naar Real
time parkeren meenemen in de parkeerexploitatie; 

« punt l.b. aan te vullen met: 
Hiervan uitgezonderd het gebied in de directe nabijheid van Het 
Centrum, waar vooralsnog betaald parkeren mogelijk blijft; 

« punt 2 te wijzigen in: 
In de Bloemenwijk een bezoekerspas beschikbaar stellen per adres à 
ś 10,-; 

» Punt 3 te wijzigen in: 
een blauwe zone in te voeren van een halfuur in de Rijssensestraat 
(beide kanten), in Constantijnstraat voor de aldaar gevestigde 
winkels, in de Meijboomstraat en in de Molukkenstraat per 1 
september 2013; 

« drie nieuwe punten toe te voegen en wel 
14. Het parkeergebied geldende voor werknemersvergunningen als 

gevolg daarvan aan te passen 
15. Invoeren Real-time parkeren in rest van het centrum niet alleen 

via een smartphone, maar ook middels eenvoudiger manieren 
16. Invoeren uiterlijk 1-1-2014, doch zo mogelijk eerder, eventueel 

in gedeelten; 

» en de punten l.a., 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12 en 13 te handhaven. 

En gaat over tot de orde van de dag, 

Namens: 

W D , D66, GB, GL, CDA, CU. 
Bijlage: situatieschets. 
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