
 

  

 
 
Schriftelijke vraag artikel 39 RvO    
 
 
Gewenste manier van beantwoording: 

X Schriftelijk 

□ Mondeling 

 
Naam lid van de Raad: Doris oude Lansink en Herald Lucas  
 
Fractie: CDA 
 
Datum doorzending griffie: 23 februari 2021 
 
 
Datum van beantwoording (30 dagen na ontvangst):  
 
 
Onderwerp: Parkeerbeleid gemeente Borne. 
            
 
Geacht college, 
 
Borne is een mooie gemeente waar het o.a. goed wonen, sporten en winkelen is. Daar waar 
gewoond, gesport of gewinkeld wordt maakt men ook gebruik van vervoersmiddelen. Deze 
vervoersmiddelen moet men dan ook nog geschikt kunnen parkeren. In deze rare tijd is dat misschien 
nog wel een groter probleem als “vroeger” of valt het op sommige plekken juist meer op.  Fietsen 
vormen dan in de meeste gevallen geen probleem maar auto’s daarentegen wel. Eenieder zoekt op 
zijn eigen manier een plekje voor zijn of haar vervoersmiddel dicht bij huis, winkel of werkplek.  
In toenemende mate gebeurt dit echter op plaatsen waar dit niet is toegestaan, namelijk geheel of 
gedeeltelijk op het trottoir. Dit levert hinder en gevaarlijke situaties op voor voetgangers omdat de 
doorgang wordt geblokkeerd door een geparkeerd voertuig. Hierdoor moet men dus gedwongen de 
straat op. Voor iemand die goed ter been is, is dat geen probleem, maar voor mensen die slechter ter 
been zijn of gebruik moeten maken van bijvoorbeeld een rollator is dit toch al een stuk 
moeilijker/gevaarlijker. 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
Wij hebben daarom de volgende vragen: 
 

1. Is het College van B&W zich ervan bewust dat er zich een diversiteit van parkeermethoden in 
Borne aan het ontwikkelen is? 

2. Klopt het dat er weinig tot niet gehandhaafd wordt op parkeren, zeker buiten het centrum van 
Borne? 

3. Hoe vaak gaan onze Boa’s op pad voor handhaving en hoe vaak werd er gehandhaafd in bv. 
2020? (Uitgesplitst in bv. centrum van Borne en elders in Borne.) 

4. Wist u dat de bewoners aan de van Bönninghausenstraat (tussen Grotestraat en oude 
Almeloseweg) van de Boa’s op de stoep mogen parkeren en daardoor geen ruimte meer is op 
het trottoir voor de voetganger? 

5. Wie maakt het parkeerbeleid in Borne? 
6. Door het op de stoep parkeren worden de voetgangers gedwongen over de weg de lopen, 

hierbij moet men dan denken aan mensen met rollators, gezinnen met kinderwagens en 
kinderen met bv. een step. Als de stoep bezet is en de voetganger moet over de weg, heeft 
deze voetganger dan voorrang? 

7. Bij het op de stoep parkeren hoort ook de juiste bebording. Doordat dit ontbreekt krijg je dus in 
heel Borne last van geparkeerde auto’s op de stoep. Hierdoor is een consequente handhaving 
dus ook niet te handhaven, mocht er al gehandhaafd worden. De vraag die dit oproept is of de 
bebording aangepast wordt of dat parkeren op de stoep per direct passé is? 

 
In de bijlage een kleine impressie om bovenstaande vragen iets te verduidelijken. 
Op zich zijn er onzes inziens mogelijkheden om het parkeren in betere banen te leiden mits er dan ook 
consequent gehandhaafd wordt. Mocht u er behoefte aan hebben willen we natuurlijk altijd 
meedenken voor een beter parkeerbeleid. Hierbij zou u kunnen denken aan éénrichtingsverkeer, meer 
parkeervakken op gemeentegrond om elders de druk weg te nemen enz….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze vragen moeten uiterlijk op 30 dagen na ontvangst door Burgemeester en Wethouders beantwoord zijn. (Via 
de agenda van B&W, dus met een agendaformulier B&W).  
 
Als door omstandigheden beantwoording binnen 30 dagen niet mogelijk is, dan dient de portefeuillehouder de 
vragensteller (in cc naar Raadsgriffie) te berichten wanneer hij het antwoord kan verwachten en wat de reden is 
van de vertraging. 
 
Na vaststelling van het antwoord in B&W verzendt de behandelend ambtenaar het vastgestelde antwoord nog 
dezelfde dag aan de vragensteller(s) en in cc aan de raadsgriffie. De raadsgriffie zorgt dat de overige raads- en 
commissieleden het antwoord ontvangen. 
 
Gebruik het sjabloon ‘brief’ in Mid-Office voor de beantwoording van de vragen. Geef de vragen vet weer en de 
antwoorden van het college cursief. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
De Griffier 
 



 

  

 
Artikel 39 - Schriftelijke vragen 
 
Ieder lid van de raad kan schriftelijke vragen aan het college of de burgemeester stellen. Onder 
schriftelijke vragen worden ook verstaan vragen die via e-mail worden ingediend.  
 
1. Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. De vragen kunnen van een toelichting 

worden voorzien. Bij de vragen wordt aangegeven, of schriftelijke of mondelinge beantwoording 
wordt verlangd. Vragen die niet voldoen aan het hiervoor gestelde worden per omgaande aan de 
indiener teruggestuurd. 

2. De vragen worden bij de griffier ingediend. Deze draagt er zorg voor dat de vragen zo spoedig 
mogelijk ter kennis van de overige leden van de raad en het college of de burgemeester worden 
gebracht. 

3. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen dertig dagen, 
nadat de vragen zijn binnengekomen. Mondelinge beantwoording vindt plaats in de eerstvolgende 
raadsvergadering. Indien beantwoording niet binnen deze termijnen kan plaatsvinden, stelt het 
verantwoordelijk lid van het college of de burgemeester de vragensteller hiervan gemotiveerd in 
kennis, waarbij de termijn aangegeven wordt, waarbinnen beantwoording zal plaatsvinden. Dit 
bericht wordt behandeld als een antwoord. 

4. De antwoorden van het college of de burgemeester worden door tussenkomst van de griffier aan 
de leden van de raad toegezonden. 

5. De vragensteller kan, bij schriftelijke beantwoording in de eerstvolgende raadsvergadering en bij 
mondelinge beantwoording in dezelfde raadsvergadering, na de behandeling van de op de agenda 
voorkomende onderwerpen nadere inlichtingen vragen omtrent het door de burgemeester of door 
het college gegeven antwoord, tenzij de raad anders beslist. 

 
 


