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Discussienotitie 

AAN Commissie Milieu en Mobiliteit  VAN: PvdA, D66 en CDA 

Breda 

DATUM: 21 oktober 2008 

BETREFT: Parkeerproblematiek 

Haagse Beemden 

 

Inleiding: 

De parkeerproblematiek in de Haagse Beemden is in 2004 voor het eerst door het BEKOM 

aangekaart bij het wijkbezoek van de (toenmalige) commissie SOV. Naar aanleiding van dit 

bezoek is een cd met daarop onder andere een inventarisatie van de parkeerproblemen in de 

diverse buurten, en door de bewoners aangedragen creatieve oplossingen, gezonden aan het 

College. Toen in de zomer van 2005 bleek dat de cd niet was ontvangen, is deze voor de 

tweede maal aangeboden. In november 2006 is door het BEKOM een inmiddels bijgestelde 

versie van de cd aangeboden aan de wethouder van wijk- en dorpsraden.  

In de jaaragenda voor 2007 stond:“Ten behoeve van het in kaart brengen van de parkeer- 

(/wortelopdruk) problematiek in de Haagse Beemden is een werkgroepje samengesteld. 

Terugkoppeling van de ontwikkelingen naar de wijkraad volgt”. Er is in november 2007 nog 

overleg geweest tussen het BEKOM en de Gemeente, maar doen was de cd nog “in 

behandeling”. Op 19 december 2007 heeft de PvdA fractie vragen ex. artikel 41 gesteld, waarin 

gevraagd werd naar de stand van zaken. In de beantwoording d.d. 23 januari 2008 gaf het 

College aan in gesprek te zijn met het BEKOM over de mogelijkheden en de onmogelijkheden. 

Het BEKOM heeft daarna geen terugkoppeling meer gehad.  

Inmiddels was op een aantal plaatsen, in het kader van de wortelopdruk, gewerkt aan de 

verbetering van de verkeerssituatie. Des ondanks verloopt de gang van zaken rond de aanpak 

van de parkeerproblematiek moeizaam. Vanuit het stadskantoor komen tegengestelde 

geluiden. Afspraken worden deels nagekomen. Uiteindelijk heeft het BEKOM in juni een 

brandbrief naar de raad gestuurd, waarna D66 op 4 juli 2008 vragen ex. artikel 41 heeft 

gesteld. De belangrijkste conclusie die het College trekt in haar beantwoording d.d. 27 

augustus 2008 is, dat naar hun mening “is er in de Haagse Beemden geen sprake van een 

grootschalig parkeerprobleem anders dan de trend die zich landelijk op dit gebied voordoet. 

Wij [het College] zien daarom geen aanleiding tot het nemen van specifieke maatregelen in de 

Haagse Beemden.” 

Afgezien van het feit dat het College zichzelf hiermee tegenspreekt, men heeft ten slotte 

eerder aangegeven de problematiek in de Haagse Beemden te gaan onderzoeken (zie ook de 

verslagen van de najaarsbijeenkomsten over de jaaragenda's 2007 en 2008 in de bijlagen), 

doet deze beantwoording geen recht aan het proces, de langdurige inzet van het BEKOM en de 

door hen aangedragen oplossingen.  

Hoewel parkeren inderdaad een algemeen probleem in meerdere Bredase wijken is, en niet 

uniek voor de Haagse Beemden, zijn wij van mening dat er in de Haagse Beemden oplossingen 

te creëren zijn zonder het groene karakter van de wijk aan te tasten of speelplaatsen geweld 

aan te doen. 

 

Hoe nu verder? 

De fracties PvdA, D66 en CDA herkennen zich in de door het BEKOM genoemde 

parkeerproblematiek. Graag realiseren wij een stevige aanpak, waarbij gemeente, 

gemeenteraad, BEKOM en bewoners samen werken aan een oplossing die leidt tot ieders 

tevredenheid. De fracties PvdA, D66 en CDA openen graag de discussie in de raadscommissie 

Milieu & Mobiliteit over een voorgestelde aanpak van de parkeerproblematiek.  
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De fracties PvdA, D66 en CDA  hebben de volgende vragen aan de leden van de commissie 

Milieu & Mobiliteit: 

 

1. Herkent u zich in de genoemde parkeerproblematiek in de Haagse Beemden? 

2. Deelt u de mening, dat er in de aanpak van de parkeerproblematiek een onderscheid 

gemaakt moet worden tussen de aanpak van de wortelopdruk en de reguliere 

parkeeroverlast? 

 

De fracties PvdA, D66 en CDA zetten in op een totaalaanpak van het parkeerprobleem in de 

hele Haagse Beemden. Hiervoor is een inventarisatie nodig welke problemen er nu zijn, 

waarbij de cd van het BEKOM als basis gebruikt zou moeten worden. Er moet gekeken worden 

welke problemen nu kunnen worden opgelost, de zogenoemde quick wins, en welke problemen 

op de langere termijn aangepakt kunnen worden. 

In overleg met het BEKOM en de betrokken bewoners zou er op korte termijn een analyse van 

het probleem, een inventarisatie van de quick wins en een plan van aanpak voor de langere 

termijn gemaakt moeten worden.  

 

Natuurlijk begrijpen de fracties PvdA, D66 en CDA dat er financiële consequenties verbonden 

zijn aan de aanpak van de problemen. Daarom zouden wij graag, kort na de inventarisatie, een 

overzicht willen krijgen van de financiële middelen die nodig zijn om zowel de korte termijn 

maatregelen (quick wins) als de lange termijn maatregelen uit te kunnen voeren. Voor de 

quick wins gaan we vanuit dat deze uit de reguliere budgetten gefinancierd kunnen worden, 

voor de lange termijn maatregelen denken we bijvoorbeeld aan het Uitvoeringsprogramma 

Buitenruimte. 

 

3. Onderschrijft u de wens, dat het college van B&W in overleg met het BEKOM een 

analyse van de problemen en een plan van aanpak opstelt voor het oplossen van de 

parkeerproblematiek in de Haagse Beemden?  

4. Deelt u de opvatting, dat in deze planning helder zou moeten worden aangegeven op 

welke termijn de geïnventariseerde problemen aangepakt zullen worden en uit welke 

budgetten deze gefinancierd gaan worden?  

 

Voor de oplossingen op korte termijn (quick wins) denken de fracties PvdA, D66 en CDA onder 

andere aan het formaliseren van gedoogplaatsen, het beter verlichten en onderhouden van de 

parkeerhofjes, werk met werk maken en bij (voldoende ruimte) verticale parkeervakken 

creëren in plaats van horizontale.  

 

5. Deelt u de mening, dat het wenselijk is dat het college van B&W alle quick wins in de 

Haagse Beemden inventariseert en hier de financiële consequenties van aangeeft? Zo 

ja, wanneer wilt u deze inventarisatie verwachten? 

 

De de fracties PvdA, D66 en CDA verwijzen het College graag naar het uitgewerkte plan van de 

bewonersgroep Elzenbroek, dat begin 2007 aangeboden is aan de wethouder en op 22 januari 

2008 is gepresenteerd in de Commissie Milieu en Mobiliteit. In dit plan zijn in de Broekenbuurt 

ruim 50 plaatsen in kaart gebracht, die eenvoudig tot officiële parkeerplaatsen in te richten 

zijn. Wij denken dat dit plan als voorbeeldproject voor de Haagse Beemden gebruikt kan 

worden. Niet alleen om andere bewonersinitiatieven in de Haagse Beemden te stimuleren, 

maar ook om voortvarend aan de slag te kunnen gaan met de aanpak van het 

parkeerprobleem.  
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6. Deelt u de wens om het uitgewerkte plan van de bewonersgroep Elzenbroek als 

voorbeeldproject voor de Haagse Beemden te gebruiken? 

 

Ten slotte, zodra er geïnventariseerd is en extra plaatsen gecreëerd zijn, is het ook weer 

mogelijk mensen aan te spreken op hun gedrag. Er moet dan wel helderheid zijn waar wel en 

waar niet geparkeerd kan worden en ook waarom niet.  Er bestaat bijvoorbeeld in de Haagse 

Beemden voor veel koop- en huurwoningen de verplichting om op eigen terrein ter parkeren, 

maar dit wordt in een aantal gevallen niet nageleefd. Ook constateren wij dat er veel 

taxibusjes in de wijken geparkeerd staan, en vragen ons af of het mogelijk is dat deze 

taxibusjes 's avonds op eigen terrein van taxibedrijven geplaatst worden. 

 

7. Deelt u de opvatting dat, nadat er extra parkeerplaatsen gecreëerd zijn en in overleg  

met bewoners en de politie, het college van B&W duidelijk aan moet geven aan 

bewoners en bedrijven waar wel en niet geparkeerd mag worden in de Haagse 

Beemden en handhavend op te treden? 

 

Met vriendelijke groet,  
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D66 Breda 
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CDA Breda 

 

 

 

BIJLAGEN: 

 Verslag Najaarsoverleg wijk- en dorpsraden 2006; 

 Jaaragenda 2007; 

 Jaaragenda 2008; 

 Brief BEKOM naar wethouder Willems dd 28-05-2008 en antwoord dd 24-07-2008; 

 'Brandbrief' BEKOM naar raad juni 2008; 

 Beantwoording art. 41 vragen PvdA dd 23-01-2008; 

 Beantwoording art. 41 vragen D66 dd 27-08-2008; 

 Notulen commissie Milieu en Mobiliteit dd 22-01-2008; 

 Overzicht extra parkeerplaatsen Elzenbroek e.o.; 


