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Motie voor de vergadering van de raad van: 11-07-2019 

 

Agendanummer:  9 

 

Onderwerp: Kadernota 2020, Programma 2, thema Verkeer en vervoer 

Betaald parkeren in centrum en bij NS-station 

 

 

De raad, 

  

overwegende dat 

- duurzaamheid het leidende principe is in de Omgevingsvisie Hillegom 2030; 

- als invulling hiervan wij in de Omgevingsvisie hebben vastgesteld dat Hillegom het 

autogebruik wil ontmoedigen en het gebruik van de fiets wil stimuleren als 

alternatief; 

- de druk op ruimte in algemene zin toeneemt en de auto relatief veel ruimte in beslag 

neemt; 

- de parkeerdruk in het centrum toeneemt door het toevoegen van woningen in dat 

gebied; 

- de parkeerdruk rond het station al hoog is en de mogelijkheden tot uitbreiding van 

parkeerruimte daar niet direct binnen bereik zijn; 

- de financiële vooruitzichten voor de komende jaren een aanzienlijk structureel tekort 

laten zien; 

- met het invoeren van betaald parkeren naast de OZB een structurele inkomstenbron 

ontstaat die een substantiële bijdrage aan de begroting kan leveren, 

 

van mening dat 

- het redelijk is om een vergoeding te vragen voor het beslag dat de auto legt op de 

openbare ruimte; 

- betaald parkeren in het centrum en bij het NS-station een effectieve manier is om 

invulling te geven aan onze duurzaamheidsambities en bij te dragen aan het op orde 

brengen en houden van onze begroting; 

- het gebruik van de fiets gestimuleerd dient te worden door het aanbieden van 

voldoende en goede fietsenstallingen, 

 

gehoord de beraadslaging, 

 

verzoekt het college 

- uiterlijk in december 2019 aan de raad een uitgewerkt voorstel voor te leggen voor 

het invoeren van betaald parkeren in het centrum en bij het NS-station; 

- daarin tevens zorg te dragen voor voldoende en goede mogelijkheden om fietsen te 

stallen in beide gebieden 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

Hillegom 11-07-2019,  

 

Namens de fractie van GroenLinks, 

 

D. van Egmond 

Nr. Z-19-077853 

Status INGETROKKEN 


