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Bijlage 3: De evidente leugens over het referendum 

 

 
 

Help mee en teken om 
parkeerplannen  

definitief van tafel te krijgen. 
 

Waarom moeten de nieuwe 

parkeerplannen voor Haarlem van tafel? 
 

Uitbreiding Betaald Parkeren in uw wijk 

Ondanks het verzet van bewoners stelt GroenLinks wethouder Sikkema nog steeds 

voor om Betaald Parkeren in te voeren in de vergunningen wijken. Een slecht plan. 

Want dat betekent meer geparkeerde auto’s en meer verkeer in uw wijk. Iedereen, 

die straks een kaartje koopt bij een parkeerautomaat mag dan in uw straat 

parkeren. Het wordt nog moeilijker om een plekje voor uw auto te vinden. 

Er mag slechts maximaal 1 uur geparkeerd worden. En boetes komen dan weer bij de gemeente 

i.p.v. bij het Rijk; er komen dus niet meer geparkeerde auto’s. 

Daarbij heeft de wethouder ook al plannen bedacht hoe ze Betaald Parkeren gaat 

invoeren in grote delen van Haarlem Noord en Schalkwijk. Ook dat willen we niet. 

Kan alleen als meer dan 50% van een buurt/wijk instemt. Dat wordt strenger dan 

het eerst was. 

 

Afschaffing Bezoekersschijf en een nieuwe Bezoekersregeling met hogere 

kosten. 

Bovendien is wethouder Sikkema nog steeds van plan om uw bezoek dat per auto 

komt te beperken en u fors te laten betalen. De papieren bezoekersschijf wordt 

afgeschaft. Er komt een digitale regeling. Weg privacy. U krijgt straks een maximaal 

aantal uren. Gebruikt u alle uren, dan bent u € 125 per jaar kwijt. Straks kunt u uw 

familie, vrienden, kinderen niet meer ontvangen, als u daarvoor geen uren of geen 

geld meer heeft. Weg gastvrije stad. Zo werk je eenzaamheid in de hand. Nu heeft 
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een u schijf waarmee u onbeperkt bezoek kan ontvangen voor € 35,- per jaar. Die 

willen we behouden. 

Voor een gemiddelde bewoner met 200 uur bezoek wordt het goedkoper. Het 

ongebreideld parkeren van 2e auto’s en andere auto’s m.b.v. de bezoekersschijf 

wordt beëindigd; de lusten en lasten worden dus eerlijker verdeeld. De huidige 

situatie is zeer oneerlijk. 

 

Extra lastenverhoging voor de Haarlemmers en uw bezoekers. 

De gemeente Haarlem wil met deze plannen € 1 miljoen per jaar extra ophalen aan 

parkeerbelastinginkomsten. U en uw bezoek gaan extra betalen voor een slechter 

parkeerproduct. In Haarlem betalen we al € 25 miljoen aan parkeerbelasting. Deze 

lastenverhoging willen we niet. De automobilist is geen melkkoe. 

De parkeerinkomsten bedragen “slechts” € 18,5 miljoen. Daarvan betalen de 

Haarlemmers ruim € 3,2 miljoen voor vergunningen. Het extra miljoen wordt vooral 

opgebracht door stadsbezoekers/funshoppers en door 2e auto bezitters die geen 

gebruik meer kunnen maken van de bezoekersschijf; de gemiddelde Haarlemmer is 

circa € 20 per jaar minder kwijt aan parkeren in het nieuwe systeem. 

 

Genoeg redenen om nu in actie te komen. Teken het formulier. 

 

Op die manier maken we een referendum mogelijk om de parkeerplannen van 

GroenLinks wethouder Sikkema weg te stemmen. Vooreind maart moeten we 4.000 

handtekeningen opgehaald hebben tegen deze plannen. Met die handtekeningen 

gaan we deze slechte plannen van tafel krijgen. 

 

Alvast bedankt, Ton van der Voort en Paul Vonk 

 

Indieners parkeerreferendum. 

 

Kom nu in actie en vul onderstaande gegevens in: 

 

(Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor deze 

actie) 
 

 


