Meneer de voorzitter, geachte raad, meneer de Wethouder,
Mijn naam is Jaap de Graaf en ik spreek in namens de Bewoners Organisatie Oosterpark.
Voorafgaande aan deze inspraak wil ik u duidelijk maken dat wij als BO neutraal staan
tegenover het wel dan niet invoeren van betaald parkeren. Ik sta hier omdat wij van
mening zijn dat de door de Raad gevraagde inspraakprocedure onzorgvuldig was en er
conclusie uit de procedure getrokken zijn, die wij als niet correct beschouwen. Vandaar
dat wij u verzoeken niet akkoord te gaan met de brief van het college over betaald
parkeren in de Oosterparkwijk.
Tegelijkertijd begrijpen wij dat hiermee de parkeerproblematiek in bepaalde delen van de
wijk niet wordt opgelost. Daarom verzoeken wij u om het college te vragen een nieuw
onderzoek op te starten voor dat deel van de wijk waar er wel sprake is van deze
problematiek. In dit onderzoek wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het autobezit en
de beschikbare parkeerruimte in het betreffende deel. En mocht uit dit onderzoek blijken
dat autobezit en parkeerruimtes nagenoeg gelijk aan elkaar zijn, dat er in dat geval eerst
wordt gekeken naar andere oplossingen. En dat dit gegeven actief wordt gedeeld met de
bewoners van het betrokken gebied. Vanzelfsprekend zijn wij als BO dan weer bereid om
ons steentje in het inspraakproces bij te dragen.
In de brief van het college wordt regelmatig gerefereerd aan de samenwerking met de
bewonersorganisaties en dat de uitkomst van de inspraak van te voren niet vast stond.
Wij hebben dit anders ervaren. In het begin van het proces was er zeker wel een vorm van
samenwerking maar vanaf het opstellen van de enquête werd duidelijk dat alternatieven
anders dan betaald parkeren niet mogelijk waren. De respons van de enquête was slechts
13%. De meeste reacties kwamen uit het deel van de wijk waar de parkeerproblematiek
echt aanwezig is en deze personen kozen voor betaald parkeren. Maar uit de rest van de
wijk kwamen slechts enkele reacties en die waren voornamelijk negatief. Op de
inspraakavond verschenen meer dan 75 inwoners die voor het overgrote deel tegen
betaald parkeren waren. De conclusie dat de gehele Oosterparkwijk voor betaald parkeren
is kan de wethouder wat ons betreft niet hard maken. Daarbij speelt dat toezeggingen
gedaan op de inspraakavond zoals bijvoorbeeld onderzoek naar de invoer van Blauwe
Zone achteraf gezien op drijfzand bleken te zijn gebouwd “zo lossen we dat niet op in
Groningen”, kregen we te horen van de betreffende ambtenaar, toen we hier later navraag
naar deden. Een Beep systeem was niet uitvoerbaar en vanaf half april hebben wij zelfs,
tot het moment dat het college de brief de deur uit deed, niets meer gehoord. Ondanks de
vastgelegde toezegging om hierover nog met de wethouder in gesprek te gaan.
Daarnaast concluderen wij dat buiten het gebied Slachthuisstraat en Bloemenbuurt er
overdag geen grote parkeerproblemen zijn. Als u mij niet gelooft rij dan eens rustig met de
fiets door de wijk en u zult zien dat buiten dit gebied in elke straat nog parkeerruimte te
vinden is. De grootste parkeerdruk in de wijk is juist in de avonduren en het weekend. De
momenten dat de bewoners thuis aanwezig zijn.. En precies dan telt betaald parkeren
niet.
Wij zijn daarom van mening dat het voorstel moet worden afgewezen. En dat nieuw
onderzoek moet plaatsvinden op de plekken waar echt problemen zijn en daarbij gekeken
moet worden of invoering van betaald parkeren wel echt een verbetering met zich mee
brengt.
Voor meer informatie verwijs ik u naar onze brief die u heeft ontvangen.
Dank u wel

