
Motie vreemd aan de orde van de dag

Betaald parkeren snel gastvrij blauw

Overwegende dat:

− Het raadsbesluit Sterk Centrum in 2012 is vastgesteld;

− Onderdeel daarvan invoering van blauwe zones voor Breukelen en 
Centrum-west is;

− Uitvoering van het raadsbesluit nog niet heeft plaatsgevonden;

− De recente rapporten opgesteld in opdracht van Centrummanagement 
allemaal het afschaffen van betaald parkeren in geheel Boxtel aanbevelen;

− Onze ondernemers in het Centrum deze adviezen voor afschaffen van betaald
parkeren duidelijk omarmen;

− Deze voorkeur duidelijk naar voren gekomen is op de onlangs gehouden 
bijeenkomsten aangaande de detailhandelsvisie;

− Cor Molenaar en Jef van Stratum voor een positieve drive onder de 
ondernemers zorgen;

− Cor Molenaar en Jef van Stratum beiden van meet af aan geadviseerd 
hebben om omwille van een gastvrij bruisend Centrum een blauwe zone in te 
voeren;

− Deze voorkeur daarnaast zeer nadrukkelijk naar voren komt via social media;

− Onze raad onlangs een brief van een bezorgde boxtelaar heeft ontvangen 
waarin de situatie duidelijk geschetst wordt en waarin opgeroepen wordt om 
met z'n allen te gaan voor een blijvend Boxtel;

− Het voor ons Centrum “1 voor 12” is en vooruitschuiven dus geen optie meer 
is;

− Om een bruisend Centrum in de nabije toekomst mogelijk te maken zo snel 
mogelijk gestopt dient te worden met betaald parkeren in geheel Boxtel;

− De raad zojuist heeft ingestemd met een voorstel om garant te staan voor 
2,5 miljoen i.h.k.v. PHS;

− De urgentie voor ons Centrum net zo groot is en rechtvaardigt een 
vergelijkebare garantstelling vanuit de raad.

Besluit:

1. Het College te verzoeken om de raad een raadsvoorstel voor te leggen 
waarmee de gederfde inkomsten gedekt worden en de raad verzocht wordt 
garant te staan;

2. Het College te verzoeken door te pakken met het afschaffen van betaald 
parkeren in geheel Boxtel, de bestaande parkeermeters zo snel mogelijk te 
verwijderen en daarvoor in de plaats de blauwe zones herkenbaar te maken

en gaat over tot de orde van de dag.

Boxtel, 16 december 2014
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