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Beste mevrouw Van Vliet, 
 
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen 
gesteld over handhaving parkeren Scheendijk. 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1 
Is het mogelijk zolang de Corona maatregelen gelden, ontheffing te verlenen aan bewoners van de 
Scheendijk? 
 
Antwoord 1 
Nee, het is niet mogelijk om ontheffing aan de bewoners te verlenen. Bewoners op de Scheendijk 
hebben de mogelijkheid om op vrijwillige basis een parkeervergunning aan te vragen tijdens het 
toeristenseizoen. Het alternatief is iets verder te lopen en gratis te parkeren.  
 
Het betaald parkeren is vastgelegd in de verordening die door uw raad is vastgesteld op 17 
december 2019. Hierin is geen hardheidsclausule opgenomen om af te wijken. 
 
Vraag 2 
Kunnen de bekeuringen aan de bewoners die een eventuele ontheffing kunnen aanvragen, komen 
te vervallen?  
 
Antwoord 2 
Nee, helaas is het niet mogelijk om uitgeschreven parkeerbelasting te vernietigen. Dit druist in 
tegen het gelijkheidsbeginsel. Wel kan betrokken persoon altijd bezwaar aantekenen tegen de 
opgelegde parkeerbelasting. 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
Marjolein Romijn 
Programmamanager Bestuur (en Dienstverlening) 
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Uw gegevens

Geslacht * vrouw

Voorletters * C.

Tussenvoegsel(s) van

Achternaam * Vliet

E-mailadres * karinvanvliet69@gmail.com

Fractie * Streekbelangen

 

Schritelijke vragen ex. Art. 41

Onderwerp * Handhaving parkeren Scheendijk

Inleiding * Via de bewoners van de Scheendijk kreeg Streekbelangen berichten 
over handhaven van BOA’s m.b.t. Parkeren. Door de wethouder is 
aangegeven dat er niet of minder actief gehandhaafd zou worden. 
Zaterdag ontving ik een bericht dat er inmiddels in 1 week op 3 
dagen bekeuringen waren uitgeschreven aan bewoners die door de 
Corona maatregelen thuis moeten blijven en genoodzaakt zijn hun 
auto aan de Scheendijk te parkeren. Het verzoek is namelijk Stay 
home. 
Daarnaast hoorde ik via meerdere bronnen dat de betaalautomaten 
niet geactiveerd waren. Of dit gemeld is, is mij niet bekend. 

Vragen

Vraag 1 * Is het mogelijk, zolang de Corona maatregelen gelden, ontheffing te 
verlenen aan bewoners van de Scheendijk?
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Vraag 2 * Kunnen de bekeuringen aan de bewoners die een eventuele 
ontheffing kunnen aanvragen, komen te vervallen?

 

Bijlagen

Voegt u een bijlage 
toe?

* nee
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