
 

Amendement inzake gratis parkeren in 2023 in plaats van 2024 ingediend 
door de fracties DOE! en CDA 

 
DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE 

 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2022, nr. 65a met 

bijbehorend conceptbesluit (Begroting 2023 en Meerjarenbegroting 2024-2026); 

 

gehoord de beraadslaging; 

 

constaterende dat: 

● in de Begroting 2023 en Meerjarenbegroting 2024-2026 een vraag naar middelen is 

opgenomen voor het afschaffen van betaald parkeren vanaf 2024 (structureel € 286.000); 

● het college heeft voorgesteld om eerst in kaart te brengen wat de neveneffecten van het 

afschaffen van betaald parkeren zijn om te bezien hoe het afschaffen van betaald parkeren 

het beste kan worden vormgegeven; 

● gratis parkeren in de ochtend (tot 13:00) reeds is ingevoerd; 

● tijdens iedere periode rond de jaarwisseling gratis geparkeerd kan worden vanwege het 

afsluiten van parkeerautomaten; 

● uit het ‘Parkeeronderzoek 2017-2019’ blijkt dat de parkeerdruk in het centrum op het 

piekmoment niet boven de 50% uitkomt; 

● in het actieprogramma ‘Samen Deurne Centrum Verbeteren; Bruisend, Gastvrij, Echte 

Deurne!’, dat in 2016 is opgesteld met verschillende stakeholders in het centrum, al is 

aangegeven dat in het Centrumplan gestreefd wordt naar gratis parkeren in het gehele 

centrum; 

 

overwegende dat: 

● het goed is dat de beslissing om het betaald parkeren af te schaffen genomen wordt in een 

periode waarin er, in tegenstelling tot voorgaande jaren, weer structurele ruimte is om te 

investeren; 

● inwoners en ondernemers het (financieel) steeds zwaarder krijgen door onder andere de 

koopkrachtcrisis en energiecrisis; 

● de fracties DOE! en CDA geen meldingen hebben ontvangen over (ernstige) negatieve 

neveneffecten omtrent het gratis parkeren in de ochtend of tijdens de jaarwisseling; 

● het desondanks wenselijk is om budget beschikbaar te hebben wanneer een dergelijk 

negatief neveneffect wél optreedt, zodat dit kan worden opgelost; 

● het evident is dat er op termijn vervangende regulering voor parkeren in het centrum nodig 

is om eventuele structurele negatieve neveneffecten tegen te gaan; 

● het tegelijkertijd wenselijk is om de overgang naar de situatie waarin de vervangende 

regulering van toepassing is zo soepel mogelijk te laten verlopen, zodat automobilisten, 

ondernemers, personeel werkzaam in het centrum en bewoners van het centrum weten 

waar ze aan toe zijn; 

● er een verantwoordelijkheid is weggelegd voor de dagelijkse bezoekers van het centrum, 

zoals ambtenaren van de gemeente, ondernemers/personeel en bewoners van het 

centrum, om ervoor te zorgen dat in de overgangsperiode door hun parkeergebruik geen 

negatieve neveneffecten optreden en er parkeerplekken voor gasten van ons centrum 

beschikbaar blijven.   

 
BESLUIT 

 

1. Betaald parkeren vanaf 2023 af te schaffen; 



 

2. het bedrag aan inkomstenderving ad € 286.000 vanaf 2023 te verwerken in het 

structurele begrotingssaldo; 

3. de ervaringen die direct in de praktijk kunnen worden opgedaan door de vervroegde 

afschaffing van betaald parkeren te betrekken bij het in 2023 geplande onderzoek en 

deze mee te nemen in het toekomstige voorstel aan de raad over een vervangende 

regulering van parkeren in het centrum; 

4. ambtenaren van de gemeente, ondernemers/personeel en bewoners van het centrum 

te wijzen op hun verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat in de overgangsperiode 

geen negatieve neveneffecten optreden door hun parkeergebruik en hen te helpen met 

het nemen van de maatregelen die hiervoor benodigd zijn; 

5. een incidenteel bedrag ad € 75.000 beschikbaar te stellen voor het oplossen van 

eventuele negatieve neveneffecten als het gevolg van het vervroegd afschaffen van 

betaald parkeren en deze middelen te onttrekken aan de algemene reserve.  

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 november 2022. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

(R.J.C.M. Rutten) (G.T. Buter) 

 
 


