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Grashoff: “Alles staat nog open voor discussie” 
Vergunningparkeren Olofsbuurt-Westerkwartier nog steeds onderwerp van pittige discussie 
 
 
Op 14 mei jl. heeft de belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier een intensief overleg gehad met 
wethouder Grashoff. De belangenvereniging heeft in deze vergadering de wethouder laten weten dat 
zij verontwaardigd is over het voorstel dat de wethouder in de afgelopen week eenzijdig in de 
publiciteit had gebracht over het vergunningparkeren. Het voorstel was in deze vorm niet met de 
belangenvereniging besproken. Met name de passages die betrekking hebben op het tarief stuitten bij 
de vereniging op grote weerstand. Bovendien heeft het moment van uitbrengen van de gemeentelijke 
nieuwsbrief de onderzoeken van de belangenvereniging doorkruist, terwijl er uitdrukkelijk was 
afgesproken met de gemeente en de wethouder dat de gemeentelijke nieuwsbrief pas na 16 mei zou 
worden verstuurd. 
 
De belangenvereniging heeft in de vergadering van 14 mei gedreigd het overleg met de wethouder af 
te breken. Het leek erop dat alles al in kannen en kruiken was en dat verder overleg zinloos was. Met 
name de tariefkwestie vond de belangenvereniging zorgwekkend. Het plan voorzag niet in een 
duidelijke uitspraak over het uiteindelijke tarief en ook niet in een afspraak over de maximale jaarlijkse 
stijging hiervan. In het overleg van gisteravond is de belangenvereniging door de wethouder voorlopig 
enigszins gerustgesteld. Het voorstel dat in B&W is aangenomen was in zijn optiek een eerste 
discussiestuk. Het definitieve voorstel dat 3 juni naar B&W gaat kan op alle fronten anders zijn dan het 
eerste voorstel. Alle genoemde maatregelen en prijzen van de vergunningen, staan nog open voor 
discussie. Deze onvoorwaardelijke toezegging van de wethouder heeft de belangenvereniging doen 
besluiten de besprekingen toch voort te zetten. 
 
De belangenvereniging vindt het noodzakelijk dat de wethouder met een eerlijk en volledig voorstel 
komt waarover de buurt zich kan uitspreken. De buurt is namelijk verdeeld over het parkeersysteem. 
Uit de voorlopige uitslagen van de enquête blijkt dat er nog steeds een flink percentage mensen het 
systeem wil afschaffen. Aan de andere kant groeit het aantal mensen dat de vergunning graag wil 
houden. Belangrijk hierbij is dat de 70% van deze mensen de prijs echter wel onder de € 50 wil 
houden. De belangenvereniging hamert er nu dus vooral op dat het voorstel ‘klopt’. Het moet voor de 
bewoners absoluut helder zijn hoe het vergunningparkeren er in de komende jaren uit gaat zien en 
welke kosten daaraan verbonden zullen zijn. Dat voorstel wil de belangenvereniging voorleggen aan 
de buurt zodat zij er zich over uit kan spreken. Op 20 mei aanstaande houdt de belangenvereniging 
haar algemene ledenvergadering. Deze vergadering is deze keer volledig openbaar omdat de 
vereniging alle buurtbewoners de gelegenheid wil geven zich uit te spreken over het voorstel van de 
gemeente. Op 2 juni houdt de gemeente ook een inloopavond waarbij bewoners zich uit kunnen 
spreken over het voorstel. 
 
De belangenvereniging stelt zich vooralsnog neutraal op en probeert dus vooral om alle feiten boven 
tafel te krijgen. Zij ziet dit ook als een morele plicht in de richting van alle andere wijken waar het 
vergunningparkeren op termijn zal worden ingevoerd. Als het hier misgaat, gaat het overal mis. 
 
Volgende week praat de belangenvereniging verder met de wethouder over met name de 
kostenberekening van de vergunning. Pas als alle feiten op een rij staan en een concreet, duidelijk en 
eerlijk voorstel op tafel ligt zal de vereniging tevreden zijn. Daarna is het woord aan de bewoners van 
de wijken. De uitkomst van die laatste peiling die vermoedelijk zal plaatsvinden via een mini-enquête 
bepaalt het standpunt van de vereniging. Dat standpunt zal de vereniging als advies aan de 
gemeenteraad overbrengen. 


