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Geacht  mevr. Sikkema, College, 
 

Als wijkraad bereikte ons via de heer S. Brandt, medewerker afdeling verkeer bij u 
gemeente – de vraag om onze mening, c.q. ons advies met betrekking tot het verzoek dat 

door bewoners van panden in  het Scheepmakerkwartier, fase 1, is gedaan om evenals de “: 
oude” bewoners van onze wijk alsnog in het genot te worden gesteld vaneen zogenaamde 
bezoekers parkeervergunning voor de openbare ruimte. 

 
Zoals als bekend wordt verondersteld is destijds  op grond van het zeer beperkte aantal 

parkeerplaatsen in onze wijk in het vergunningentraject in de voorbereiding op de bouw van 
het gehele Scheepmakerkwartier een duidelijk scenario afgesproken: Bewoners van deze 
nieuwe panden in onze wijk zouden geen extra parkeerschijven, noch voor eigen gebruik 

noch voor bezoekers ontvangen.  
 

Tot 1 mei a.s. – de ingangsdatum van het nieuwe parkeerregiem in onze gemeente – levert 
het parkeren van bezoekers voor de desbetreffende bewoners geen problemen op: Deze 
bezoekers kunnen gewoon gebruik maken van de in de wijk aanwezige openbare 

parkeerplaatsen en daarvoor via de aanwezige meters betalen. 
Echter, met het ingaan van het nieuwe parkeerregiem ontstaat wel een probleem: 

Bezoekers voor het Scheepmakerkwartier kunnen nog slechts één uur betaald parkeren. Dat 
dit voor de bewoners in veel gevallen – denk bijvoorbeeld alleen maar aan het vieren van 
een verjaardag - een aanzienlijke inperking van hun sociale leven met zich mee brengt is 

evident. 
 

De oplossing voor de gerezen problematiek is op termijn natuurlijk eenvoudig. Realisatie van 
de in de Visie Spaarnesprong opgenomen parkeergarage onder de Papentorenvest biedt de 
oplossing voor veel van  de parkeerproblemen in onze wijk op. Dit wordt in het rapport van 

Goudappel-Couffeng onderschreven. 
Wij realiseren ons evenwel terdege dat die parkeergarage er niet van vandaag op morgen – 

evenmin als voor 1 mei a.s. – zal komen. 
 

Het verzoek van onze mede wijkbewoners hebben wij – in aanwezigheid van de hiervoor 
genoemde heer Brandt – uitvoerig aan de orde gesteld in onze openbare 
wijkraadvergadering van 13 maart jl. Bij die vergadering waren zowel de wijkraad als een 

aantal wijkbewoners aanwezig.  
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   Vervolg: 
  

 
Het verzoek leverde voor de ter vergadering aanwezigen een enorm dilemma 
op:  

 
Enerzijds ziet een deel van de aanwezigen de redelijkheid van het verzoek in. Niet ontkend 

kan worden dat een aantal van onze wijkgenoten buiten hun schuld en zonder hun 
voorafgaand medeweten de dupe dreigen te worden van een veranderend parkeerbeleid. Wij 
hebben van hen begrepen dat bij de koop van hun panden het onderwerp op straat parkeren 

nimmer aan de orde is geweest.  
Anderen – iets minder dan de helft  van de aanwezigen – waren en zijn  zeer beducht voor 

de precedentwerking die de komende jaren kan en zeer waarschijnlijk zal uitgaan van het 
maken van een uitzondering voor de bewoners van het Scheepmakerkwartier.  
 

In onze wijk staat een behoorlijk  aantal grote bouwprojecten op stapel terwijl daarnaast op 
dit moment in onze wijk nogal wat panden worden gesplitst.  

Dit zijn ontwikkelingen die tot een aanzienlijke uitbreiding van het aantal wijkbewoners met 
daaraan gekoppeld een forse toename van de parkeerbehoefte zullen kunnen leiden.  

Deze aanstaande wijkbewoners staat niets in de weg om eventueel op hun beurt met een 
beroep op het rechtsgelijkheid beginsel dezelfde positie te claimen als de bewoners van 
Scheepmakerkwartier fase 1 nu doen. 

 
Mogelijk kan het in het gemeentelijk parkeerbeleid opnemen van een specifieke, bij verkoop 

van een pand niet overdraagbare  uitzonderingsclausule die uitsluitend voor de huidige 
bewoners van Scheepmakerkwartier, fase 1,  geldt bijdragen aan de oplossing. Daarbij zal 
strenge handhaving noodzakelijk zijn. 

 
Als wijkraad kunnen wij u dan ook tot onze spijt niet van een eensluidend advies dienen. Wij 

zijn van mening dat de gemeente als eigenaar van het probleem met inachtneming van onze 
beschouwingen uiteindelijk voor de oplossing zal moeten zorg dragen. Wij vertrouwen er 
daarbij op dat bij de besluitvorming de belangen van alle betrokkenen aan de orde zullen 

komen. Mocht u besluiten dat een beslissing uwerzijds in het voordeel van de bewoners van 
Scheepmakerkwartier, fase 1, uitvalt, dan tekenen wij daarbij wel aan dat wij ervan uitgaan 

dat uw beschouwingen ten aanzien van de precedent werking en het tegengaan daarvan 
middels de door ons aangegeven of een andere juridisch houdbare constructie bij uw 
besluitvorming wordt overgenomen.  

 
Wij pleiten er daarnaast voor om vanuit de gemeente, hoe uw besluit ook zal zijn, zeer 

zorgvuldig en uitvoerig overleg met de belanghebbenden te voeren. 
 
 

Uw bericht zien wij met belangstelling tegemoet. 

 
Hoogachtend, 

 
Voorzitter 
Albert Diederik   

Wijkraad Scheepmakersdijk e.o. 
voorzitter@wijkraadsmd.nl 

m: 0653318968 
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