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Beste mevrouw  de Vries, 
 
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 Zorg onveiligheid om bereikbaarheid hulpdiensten bij foutief parkeren. 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1 
Bent u geïnformeerd over dit incident? Zo ja, heeft u reeds actie ondernomen naar aanleiding van dit 
incident om de veiligheid te verbeteren? 
 
Antwoord 1 
Het incident is bij ons bekend. Aangezien er al gehandhaafd wordt op foutief parkeren, zijn er geen 
extra maatregelen genomen. 
 
Vraag 2 
Bent u op de hoogte dat er tot op heden alleen waarschuwingskaarten (oa gele kaarten) door BOA’s 
worden uitgedeeld dan wel dat de brandweer attenderingskaarten uitdeelt? Zo ja, bent u van mening 
dat dit onvoldoende is gebleken? Zo nee, welke informatie/maatregelen heeft u wel tot uw 
beschikking met betrekking tot handhaving? 
 
Antwoord 2 
De Boa’s en de brandweer hebben begin dit jaar in een gezamenlijke actie kaarten uitgedeeld. Dit 
betrof een extra actie naast de reeds bestaande handhaving op foutief parkeren en had tot doel 
bewoners erop te attenderen dat hinderlijk parkeren mensenlevens kan kosten en dat hierop 
gehandhaafd wordt. Wij zijn van mening dat de waarschuwingskaarten in combinatie met 
handhaving een gedrag verbeterend effect heeft. Dit wordt ook bevestigd door de brandweer.  
 
Vraag 3 
Bent u het met de VVD eens dat de parkeerproblemen in een aantal wijken in Maarssenbroek langer 
bestaan en het waarschuwen in geval van foutparkeren blijkbaar onvoldoende zoden aan de dijk 
zet?  
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Antwoord 3 
Het is bekend dat de parkeerdruk in enkele wijken in Maarssenbroek hoog is. In de regel wordt er 
altijd een bekeuring geschreven voor het hinderlijk dan wel gevaarlijk parkeren, tenzij de overtreding 
onmiddellijk kan worden opgeheven door het voertuig correct te parkeren. In dat geval kan worden 
volstaan met een waarschuwing. 
 
Vraag 4 
Bent u bereid om de BOA’s opdracht te geven om te handhaven met bekeuringen indien er foutief 
geparkeerd wordt waar door hulpdiensten mogelijk gehinderd worden en mensenlevens mogelijk in 
het geding zijn bij een incident?  
 
Antwoord 4 
Aangezien er bij constatering door de boa’s reeds bekeuringen worden geschreven voor foutief 
parkeren, is deze opdracht overbodig. Wel zullen wij de Boa’s vragen extra alert hierop te zijn. 
 
Vraag 5 
Bent u bereid om in brede zin te kijken naar de parkeerproblematiek in bepaalde wijken in 
Maarssenbroek om foutief parkeren ten gevolge gebrek aan parkeerruimte in de toekomst te 
beperken of te voorkomen?  
 
Antwoord 5 
In het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan deel B uit 2015 (GVVP deel B) zijn de parkeernormen 
voor de woongebieden van de gemeente vastgesteld. In dit parkeerbeleid worden normen 
gehanteerd ten tijde van de bouw van de wijken. De groei van het aantal voertuigen is door de jaren 
heen toegenomen. Dit is niet meegenomen in de parkeernormen. Ook heeft men ervoor gekozen om 
parkeren op eigen terrein om te bouwen tot voortuin. Deze ontwikkelingen zijn keuzes van inwoners 
zelf maar leggen extra druk op de parkeervoorzieningen in de woonwijken. Omdat het aanleggen van 
extra parkeren ten kosten gaat van groen en daarmee van de leefbaarheid, wordt gewerkt met de 
parkeernormen uit het vastgestelde GVVP deel B. Er zijn op dit moment geen plannen om de 
parkeervoorziening grootschalig aan te pakken. Wel wordt er zeer lokaal gekeken of er op kleine 
schaal iets gedaan kan worden om de belemmeringen voor de hulpdiensten te beperken. De 
gemeente bekijkt dan per situatie, in overleg met de hulpdiensten en de BOA’s, naar de 
mogelijkheden en neemt vervolgens de juiste acties in de vorm van het plaatsen van anti-parkeer 
maatregelen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
 
 
Marc Zondag 
Programmamanager Veiligheid 
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Schritelijke vragen ex. Art. 41

Onderwerp * Zorg onveiligheid bij VVD om bereikbaarheid hulpdiensten bij foutief 
parkeren

Inleiding * Op 2 juni werden we geïnformeerd dat de brandweer gehinderd werd 
door fout geparkeerde auto’s. Hierdoor arriveerden de 
brandweerlieden later bij het gaslek dat was ontstaan bij 
graafwerkzaamheden tijdens de aanleg van glasvezel. Voor de VVD 
is veiligheid van groot belang. Hieronder wordt door de VVD 
verstaan het feit dat de brandweer op tijd aanwezig moet zijn. Wat 
VVD betreft kunnen BOA’s worden ingezet om dit te bewerkstelligen.

Vragen

Vraag 1 * Bent u geïnformeerd over dit incident? Zo ja, heeft u reeds actie 
ondernomen naar aanleiding van dit incident om de veiligheid te 
verbeteren?

Vraag 2 * Bent u op de hoogte dat er tot op heden alleen 
waarschuwingskaarten (oa gele kaarten) door BOA’s worden 
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uitgedeeld dan wel dat de brandweer attenderingskaarten uitdeelt? 
Zo ja, bent u van mening dat dit onvoldoende is gebleken? Zo nee, 
welke informatie/maatregelen heeft u wel tot uw beschikking met 
betrekking tot handhaving?

Vraag 3 * Bent u het met de VVD eens dat de parkeerproblemen in een aantal 
wijken in Maarssenbroek langer bestaan en het waarschuwen in 
geval van foutparkeren blijkbaar onvoldoende zoden aan de dijk zet?

Vraag 4 * Bent u bereid om de BOA’s opdracht te geven om te handhaven met 
bekeuringen indien er foutief geparkeerd wordt waar door 
hulpdiensten mogelijk gehinderd worden en mensenlevens mogelijk 
in het geding zijn bij een incident?

Vraag 5 * Bent u bereid om in brede zin te kijken naar de parkeerproblematiek 
in bepaalde wijken in Maarssenbroek om foutief parkeren ten 
gevolge gebrek aan parkeerruimte in de toekomst te beperken of te 
voorkomen?

 

Bijlagen

Voegt u een bijlage 
toe?

* nee
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