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Datum vergadering 

Nota openbaar: Ja 
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Onderwerp: Definitief besluit: verkeersbesluit blauwe zone Meijboomstraat 

Advies: 
1. een definitief besluit nemen tot het instellen van een parkeerschijfzone (blauwe zone) in 

de Meijboomstraat (parkeerplaats) met een maximumparkeerduur van een half uur door 
het plaatsen van bord E10 en E11 van de R V V 1 9 9 0 , voorzien van onderbord met de 
tekst "op ma t/m za van 9:00 t/m 18:00 uur en do van 9:00 t/m 21 :00 uur"; 

2. definitief besluit publiceren in de Staatscourant en hiervan melding doen in het 
Hellendoorn Journaal en op de gemeentelijke website; 

3. een raming van eventuele inkomstenderving boven de in de begroting 2014 geraamde 
C 60.000 , - wordt meegenomen bij de 2e bestuursrapportage 2014 . 

Korte samenvatting: 
Bij de behandeling van de evaluatie van het betaald parkeren is een amendement aangenomen 
waarbij de Rijssensestraat (beide zijden), Constantijnstraat (voor de daar gevestigde winkels) en 
de Meijboomstraat een blauwe zone krijgen. Deze straten vallen daardoor (gedeeltelijk) niet meer 
onder het betaald parkeren-regime. Ter voorkoming van parkeeroverlast door langparkeerders 
wordt een blauwe zone ingevoerd. Hier kan men gedurende een half uur parkeren met een 
blauwe schijf. De blauwe zone is geldig op ma t/m za van 9:00 tot 18:00 uur en do van 9:00 t/m 
21 :00 uur. Op dit ontwerp-besluit zijn twee zienswijzen binnen gekomen. Deze gaan over de 
parkeerplaats Meijboomstraat. Op de andere locaties is inmiddels een blauwe zone van kracht. 
Op 26 november ' 13 heeft u de nota, waarin u geadviseerd wordt over een definitief besluit voor 
de situatie bij de Meijboomstraat, aangehouden. Er zijn vervolgens gesprekken gevoerd met beide 
indieners van een zienswijze. Hieruit komt een voorkeur van de bewoners voor het betaald 
parkeren op de parkeerplaats aan de Meijboomstraat en een blauwe zone op de parkeervakken 
aan het aangrenzende stuk Parkeerplaats Grotestraat Noord. 
De winkeliers blijven van mening dat een blauwe zone voor hun pand gewenst is en geven aan 
dat voor invoering van betaald parkeren de bewoners ook niet konden parkeren op de 
parkeerplaats Meijboomstraat (omdat daar toen ook al een blauwe zone gold). 
Beide groepen willen dus parkeren op de parkeerplaats Meijboomstraat. De gemeenteraad heeft 
bij de evaluatie van betaald parkeren besloten om de Meijboomstraat aan te wijzen als blauwe 
zone. Wij adviseren u dan ook het besluit van de raad te volgen en de parkeerplaats 
Meijboomstraat aan te wijzen als parkeerschijfzone voor de duur van een half uur. 

Aanleiding: 
Bij de behandeling van het raadsbesluit over de evaluatie van het betaald parkeren is een 
amendement aangenomen dat de Rijssensestraat (beide zijden), Constantijnstraat (voor de daar 
gevestigde winkels) en de Meijboomstraat ook een blauwe zone krijgen. Dit in navolging van het 
besluit om het betaald parkeren in de Molukkenstraat af te schaffen en hier een blauwe zone in 
te stellen (raadsbesluit 13INT01724). Bij het ontwerp-besluit (13INT02953, d.d. 17 september 
2013) heeft u besloten dat het bij de Meijboomstraat gaat het om de blauwe zone op het 
parkeerterrein voor de cafetaria, niet om de rijbaan. Dit laatste om recht te doen aan de discussie 
met de bewoners van de Meijboomstraat. 
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Voor het invoeren van een blauwe zone moet een verkeersbesluit genomen worden. Omdat voor 
dit besluit reacties van belanghebbenden verwacht werden en die nog niet zijn meegenomen in 
de evaluatie van het betaald parkeren, wordt de afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht 
toegepast. Dit is vastgesteld beleid bij het voorbereiden van verkeersbesluiten. Hierdoor neemt 
het college eerst een ontwerp-besluit, waarna belanghebbenden gedurende 6 weken de 
gelegenheid krijgen om een zienswijze in te dienen. Vervolgens neemt het college een definitief 
besluit, waaronder het formele verkeersbesluit tot instellen van een blauwe zone. 

Op dit ontwerp-besluit (13INT02953, d.d. 17 september 2013) zijn twee zienswijzen binnen 
gekomen. Deze gaan over de parkeerplaats Meijboomstraat. Op de andere locaties die genoemd 
zijn in dit ontwerp-besluit is inmiddels een blauwe zone van kracht. Op 26 november ' 13 heeft u 
de nota (13INT03704), waarin u een definitief besluit geadviseerd wordt over de situatie bij de 
Meijboomstraat, aangehouden. U hebt vervolgens gesprekken gevoerd met beide indieners van 
een zienswijze. 

Relevante eerdere besluiten: 
13INT01724 - evaluatie betaald parkeren (raadsbesluit van 1 juli 2013) 
13INK08671 - amendement V V D , D66, GB, GL, C D A , CU (aangenomen 1 juli 2013) 
13INT02953 - ontwerpbesluit invoeren parkeerschijfzone Rijssensestraat, parkeerplaats 
Meijboomstraat en Constantijnstraat (17 september 2013) 
13INT03737 - definitief verkeersbesluit Constantijnstraat (19 november 2013) 
13INT03855 - definitief verkeersbesluit Rijssensestraat (21 november 2013) 
13INT03704 - definitief besluit: verkeersbesluit blauwe zone Meijboomstraat (aangehouden 26 
november 2013) 

Doelstelling: 

Reguleren van het parkeren in het centrum. 

Oplossing: 
Op het gebied Meijboomstraat zijn twee zienswijzen binnengekomen; één van de bewoners 
Meijboomstraat 2 en één van de ondernemers in de straat (Cafetaria Mast, Weideman bloem en 
groen en Bril Wonen). Deze zijn verwoord in de nota (13INT03704), die u hebt aangehouden op 
26 november. Daarna zijn deze zienswijzen mondeling aangevuld in een gesprek dat heeft 
plaatsgevonden met de indieners van de zienswijzen. 

1. De bewoners vinden het vreemd dat er voor de parkeerplaats een uitzondering gemaakt 
wordt in het betaald parkeren-gebied. In het ontwerp-besluit is juist rekening gehouden 
met de eerdere wens van bewoners om nog wel te kunnen parkeren met de 
parkeervergunning in de Meijboomstraat. De bewoners hebben voorkeur voor het betaald 
parkeren op de parkeerplaats aan de Meijboomstraat en een blauwe zone op de 
parkeervakken aan het aangrenzende stuk Parkeerterrein Grotestraat Noord. Deze is 
gelegen ten oosten van de parkeerplaats Meijboomstraat. 

2. De ondernemers vinden dat voor de bewoners de situatie verbetert ten opzichte van voor 
de bouw van het appartementencomplex, toen er sprake was van een blauwe zone in het 
hele gebied. Daarnaast wijzen ze op het belang van deze gedeeltelijke invoering van de 
blauwe zone op de parkeerplaats voor hun neringdoening. 

Er dient niet alleen rekening gehouden te worden met de belangen van bewoners, maar ook met 
die van de ondernemers. Door de parkeerplaats aan te wijzen als blauwe zone en de overige 
parkeerplaatsen onder het betaald parkeren-regime te houden, wordt recht gedaan aan ieders 
belangen. Zowel klanten als bewoners hebben de mogelijkheid te parkeren in deze straat. Voor 
bewoners zijn er overigens in de directe omgeving, ook na uitvoering van het plan 
stationsomgeving zuid, nog parkeerplaatsen op het Parkeerterrein Grotestraat Noord. 
De reden tot het invoeren van de blauwe zone op de parkeerplaats Meijboomstraat is juist de 
toegankelijkheid van de winkels waar men slechts een kleine boodschap gaat halen (bakker, 
bloemenzaak, cafetaria). Die liggen aan of ten westen van de parkeerplaats Meijboomstraat. Het 
Parkeerterrein Grotestraat Noord ligt daarmee op grotere loopafstand van deze winkels. 
De gemeenteraad heeft bij de evaluatie van betaald parkeren besloten om de Meijboomstraat aan 
te wijzen als blauwe zone. De gemeenteraad heeft met de blauwe zone bedoeld tegemoet te 
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Financiële consequenties: 
De inkomstenderving hangt af van de derving in de opbrengsten in de automaten en de 
naheffingen. 
De totale inkomstenderving voor 2014 wordt ook beïnvloed door verschuifgedrag. Parkeerders 
zullen verschuiven van het betaald parkeren gebied naar de gratis blauwe zone gebieden en vice 
versa. We hopen in de eerste helft van dit jaar meer duidelijkheid te krijgen over de totale 
inkomstenderving van de invoering van de blauwe zones. Een raming van eventuele 
inkomstenderving boven de in de begroting 2014 geraamde C 60.000,- - , nemen we mee bij de 2' 
bestuursrapportage 2014 . Dit geldt dan voor de drie gebieden samen, dat wil zeggen de effecten 
uit deze B&W nota (13INT03704/14INT00489) inclusief bijbehorend verkeersbesluit 
(13INT03854) en de twee andere verkeersbesluiten (13INT03737 en 13INT03855). 

De (naar verwachting beperkte) kosten voor bebording en belijning komen ten laste van de 
parkeerexploitatie. 

Personele consequenties: 
N.v.t. 

Juridische consequenties: 
Een verkeersbesluit dient gepubliceerd te worden in de Staatscourant. Het is ook een besluit in 
de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Omdat de afdeling 3.4 A w b van toepassing is 
verklaard, staat gedurende 6 weken na publicatie van het definitieve besluit verkeersbesluit) 
beroep open voor belanghebbenden. 

In artikel III van de eerste wijziging van de Verordening parkeerbelastingen 2 0 1 3 , vastgesteld 
door de gemeenteraad op 1 juli 2 0 1 3 , kenmerk 13INT01788, is al rekening gehouden met de 
invoering van de blauwe zones. Met het verkeersbesluit wordt geregeld dat dit artikel in werking 
treedt. 

Informatisering I Automatisering: 
N.v.t. 

Burger- en overheidsparticipatie: 
N.v.t. 

Communicatie: 
Het verkeersbesluit wordt formeel gepubliceerd in de Staatscourant. Vanwege de verwachte 
onbekendheid hiervan wordt melding gedaan van deze publicatie in het Hellendoorn Journaal en 
op de gemeentelijke website. 

Overige consequenties: 
N.v.t. 
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komen aan de korte bezoekjes aan de winkels, waarbij het bij wijze van spreken bijna langer 
duurt om een betaalautomaat te bezoeken dan het bezoekje aan de winkel. Wij adviseren u dan 
ook het besluit van de raad te volgen en de parkeerplaats Meijboomstraat aan te wijzen als 
parkeerschijfzone voor de duur van een half uur. 
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Politieadvies 
Voor een verkeersbesluit moet een advies gevraagd worden aan de politie. Zij zijn immers belast 
met de handhaving. De politie adviseert negatief over de invoering van de blauwe zone, omdat ze 
vreest voor onduidelijke bebording. Daarmee kan de handhaving worden belemmerd. 
In de verordening op de invordering en heffing van parkeerbelasting zijn de parkeerplaatsen in de 
blauwe zone uitgezonderd van het fiscale gebied. Het is noodzaak deze gebieden zo compact 
mogelijk te houden om zo het aantal overgangen van de een naar de andere zones te beperken. 
Zo wisselt de automobilist niet telkens van zone en weet daardoor waar hij aan toe is. 

Reactie gemeente op politieadvies 
Voor de parkeerplaats bij de Meijboomstraat is de blauwe zone een afgebakend gebied en 
daarmee voldoende duidelijk. Dit geldt overigens ook voor de parkeerplaatsen op het 
Parkeerterrein Grotestraat Noord. Na de herinrichting van de Stationsomgeving Zuid is dit deel 
van het Parkeerterrein Grotestraat Noord een min of meer doodlopend straatje. 

Effecten: 

Parkeeroverlast door langparkeerders wordt tegengegaan. 

Planning: 
Na definitieve besluitvorming wordt het verkeersbesluit gepubliceerd in de Staatscourant. Na 
publicatie is dit besluit rechtsgeldig en kunnen de borden en belijning geplaatst worden. Er 
moeten dus ook blauwe strepen getrokken moeten worden. Deze zijn kostbaarder (als handeling 
zelf en vanwege schade aan de bestrating) om te verwijderen, indien een eventueel beroep 
gegrond wordt verklaard. Volgens beleid dient gewacht te worden met het plaatsen van de 
borden en belijning tot na de beroepsprocedure. Deze procedure begint de dag na publicatie en 
duurt 6 weken. 



Gemeente 
Hellendoorn 

Besluit Nijverdal, 
18 februari 2014 

Nr. 
13INT03854 

Burgemeester en wethouders van Hellendoorn; 

Overwegende 

dat bij de behandeling van de evaluatie van het betaald parkeren is besloten om de 
Meijboomstraat, niet meer onder het betaald parkeren-regime te laten vallen; 

dat de gemeenteraad met de blauwe zone bedoeld heeft tegemoet te komen aan de korte 
bezoekjes aan de winkels, waarbij het bij wijze van spreken bijna langer duurt om een 
betaalautomaat te bezoeken dan het bezoekje aan de winkel; 

dat bij de Meijboomstraat gaat het om de blauwe zone op het parkeerterrein voor de cafetaria, 
niet om de rijbaan. Dit laatste om recht te doen aan de discussie met de bewoners van de 
Meijboomstraat; 

dat in artikel III van de eerste wijziging van de Verordening parkeerbelastingen 2013 , vastgesteld 
door de gemeenteraad op 1 juli 2 0 1 3 , kenmerk 13INT01788, al rekening is gehouden met de 
invoering van de blauwe zones. Met dit verkeersbesluit wordt geregeld dat dit artikel in werking 
treedt; 

dat ter voorkoming van parkeeroverlast door langparkeerders een parkeerschijfzone (blauwe zone) 
wordt ingevoerd; 

dat de tijden waarop de parkeerschijfzone (blauwe zone) geldig is, gelijk lopen aan de tijden 
waarop betaald parkeren geldt in het centrum van Nijverdal; 

dat de weg in Nijverdal ligt en dat deze weg in eigendom en beheer is bij de gemeente 
Hellendoorn; 

dat een verkeersbesluit slechts kan worden genomen op één van de in artikel 2 
Wegenverkeerswet 1994 genoemde gronden; 

dat door het plaatsen van bord E10 en E11 van de R V V 1 9 9 0 , het beschermen van de 
weggebruikers en passagiers op de weg en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van 
het verkeer wordt gediend als bedoeld in artikel 2, lid 1 onder b en d van de Wegenverkeerswet 
1994; 

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het 
Wegverkeer overleg heeft plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost 
Nederland, district Twente. Hij kan niet instemmen met dit verkeersbesluit. De politie adviseert 
negatief over de invoering van de blauwe zone, omdat ze vreest voor onduidelijke bebording. 
Daarmee kan de handhaving worden belemmerd. 
In de verordening op de invordering en heffing van parkeerbelasting zijn de parkeerplaatsen in de 
blauwe zone uitgezonderd van het fiscale gebied. Voor de parkeerplaats bij de Meijboomstraat is 
de blauwe zone een afgebakend gebied en daarmee voldoende duidelijk; 

l i l 
(code voor postverwerking) 



dat gedurende de periode 28 september 2013 tot en met 8 november 2013 het ontwerp-besluit 
ter inzage lag en dat in deze periode twee zienswijzen zijn binnengekomen. Eén van de bewoners 
Meijboomstraat 2 en één van de ondernemers in de straat (Cafetaria Mast, Weideman bloem en 
groen en Bril Wonen), De bewoners vinden het vreemd dat er voor de parkeerplaats een 
uitzondering gemaakt wordt. De ondernemers vinden dat voor de bewoners de situatie verbeterd 
ten op zichte van de bouw van het appartementencomplex, toen er sprake was van een blauwe 
zone in het hele gebied. Daarnaast wijzen ze op het belang van deze gedeeltelijke invoering van 
de blauwe zone op de parkeerplaats voor hun neringdoening. 
Er dient niet alleen rekening gehouden te worden met de belangen van bewoners, maar ook met 
die van de ondernemers. Zowel klanten als bewoners hebben de mogelijkheid te parkeren in deze 
straat. De gemeenteraad heeft bij de evaluatie van betaald parkeren besloten om de 
Meijboomstraat aan te wijzen als blauwe zone. De gemeenteraad heeft met de blauwe zone 
bedoeld tegemoet te komen aan de korte bezoekjes aan de winkels, waarbij het bij wijze van 
spreken bijna langer duurt om een betaalautomaat te bezoeken dan het bezoekje aan de winkel . ; 

Gelet op de W V W 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer; 

B e s l u i t e n : 
1. tot het instellen van een blauwe zone in de Meijboomstraat (parkeerplaats) met een 

maximumparkeerduur van een half uur door het plaatsen van bord E10 en E l 1 van de 
R V V 1 9 9 0 , voorzien van onderbord met de tekst "op ma t/m za van 9:00 t/m 18:00 uur 
en do van 9:00 t/m 21:00 uur"; 

2. het definitieve besluit te publiceren in de Staatscourant en hiervan melding te doen in het 
Hellendoorn Journaal en op de gemeentelijke website; 

3. dat met dit verkeersbesluit ook artikel III van de eerste wijziging van de Verordening 
parkeerbelastingen 2013 , vastgesteld door de gemeenteraad op 1 juli 2013 , kenmerk 
13INT01788 in werking treedt. 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

de secretaris, de burgemeester, 

F. Dijkstra M B A mevr. A . H . Raven BA 

Tegen dit besluit kan door iedere belanghebbende gedurende 6 weken na publicatie in de 
Staatscourant een beroepschrift bij de Rechtbank Overijssel worden ingediend. Het beroepschrift 
dient te zijn ondertekend en dient tenminste de volgende gegevens te bevatten: 

» uw naam en adres; 
« een dagtekening; 
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» de gronden waarop uw beroep stoelt (de motivering). 
Uw beroepschrift richt u aan: de Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067 , 
8000 GB Zwolle. Voor de behandeling van uw beroepschrift is een griffierecht verschuldigd. 


