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beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 van de fractie POV inzake Verzoek bevriezen
zomertarieven betaald parkeren tot einde van de corona-maatregelen en maaiveld parkeren gratis
aan te bieden

Geachte mevrouw/heer,
Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u
als volgt.
Uw inleiding
Op 31 maart lazen wij op social media het verwachte bericht van de gemeente dat de
zomertarieven betaald parkeren op 1 april weer ingaan. We lazen ook de begrijpelijke
reacties op diezelfde social media. In deze corona-crisis hebben onze lokale ondernemers
het zeer moeilijk om het hoofd boven water te houden, als ze al niet op 'omvallen' staan. De
POV is dan ook van mening dat in ongewone tijden een ongewone maatregel zeer passend
is.
Vraag 1
Hierbij willen wij er dan ook voor pleiten de zomertarieven tot het einde van de coronamaatregelen te bevriezen en het maaiveld parkeren juist gratis aan te bieden aan de
overigens zeer weinige burgers die momenteel de binnenstad bezoeken. Zij die dat willen en
kunnen zijn dan makkelijker in staat onze lokale ondernemers te bezoeken en te
ondersteunen. Wij horen graag uw mening hierover.
Ons antwoord
Wij zijn niet voornemens de parkeertarieven te bevriezen. Wij roepen onze burgers op
zoveel mogelijk thuis te blijven. Het verlagen of tijdelijk afschaffen van parkeergelden zou
een verkeerd signaal afgeven om naar het centrum te komen.
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Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet

drs. A.R.B. van den Tillaar
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