Stein, 12 juni 2019

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
ex artikel 155 1e lid gemeentewet en artikel 42 Reglement van Orde)

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Stein,
Ondergetekenden stellen de volgende schriftelijke vragen aan het college.

Onderwerp: instellen algehele blauwe zone voor winkelcentrum Stein

Naar aanleiding van de RIB en de publicatie in de Staatscourant over dit onderwerp d.d. vrijdag 7 juni
jongstleden, hebben wij de volgende vragen.
1. Op basis van meldingen van bewoners/winkeliers, evaluatie openbare ruimte en de
beeldvormende vergadering inzake het verkeersarrangement heeft u de Antea Group een
parkeeronderzoek laten doen. Samengevat laat dit onderzoek zien dat er op vrijdag en
zaterdag tussen 11 en 16 uur sprake is van parkeerdruk in de secties 19 (bij flats
Stadhouderlaan 19 pp), sectie 20 (tussen Moutheuvel en De Grous, 56 pp) en sectie 21 (hoek
Stadhouderlaan en Heerstraat centrum, 4 pp). De overige secties blijven gemiddeld onder
een bezettingsgraad van 60%. Kunnen we hieraan niet de conclusie verbinden dat het in
principe wel meevalt met de parkeerdrukte en er derhalve geen “blauwe zone maatregelen”
nodig zijn?
2. Mocht er om bepaalde redenen toch de noodzaak zijn om “blauwe zone maatregelen” te
treffen, is het dan -zeker ook met het oog op het bovengenoemde- niet effectiever om de
huidige blauwe zone slechts uit te breiden in het pure winkelgebied (daar waar geen
bewoning is) en dit te completeren met de aanvullende maatregelen uit het Antea rapport?
3. Acht u aanvullende maatregelen als duidelijke markering van parkeervakken en een
uniforme rijrichting niet ook een eerste prioriteit om de (zogenaamde) parkeerdruk weg te
nemen?
4. Stel dat er, punt 1 loslatend, toch noodzaak tot een algehele blauwe zone zou zijn, heeft u
een afgewogen beeld van de parkeerdruk die ontstaat in de omliggende gebieden? Zijn deze
mensen ook in de gelegenheid geweest om hun licht over dit specifieke en voor hun
relevante onderwerp te laten schijnen?
5. Dienen de bewuste burgers die in aanmerking komen voor ontheffing, leges te betalen voor
de ontheffingen (“hun plek” is immers niet gegarandeerd)?
6. Kunnen winkeliers een ontheffing krijgen om hun winkels te bevoorraden?

7. Waarom zijn sectie 1 en 2 (Valderstraat en Heerstraat Centrum) niet meegenomen als
blauwe zone?

Tot zover onze vragen.
In afwachting van uw antwoord met dank en vriendelijke groet,
Fractie CMB Stein, burgerlid Nico Snackers
Fractie CMB Stein, raadslid Willem Thewissen

