
 

 

 

 

Vragenhalfuurtje Fractie BALANS 
Eenzijdig besluit afschaffen BLAUWE ZONE 

 

In antwoord op een brief van onze collega’s van D66 geeft u op 19 
februari in een bijzin aan dat de blauwe zone wordt afgeschaft en dat 

betaald parkeren weer wordt ingevoerd op de proeflocaties. BALANS is 
hierover zeer verbaasd en teleurgesteld. 

Wij zijn van mening dat de evaluatie van de proef met de blauwe zone in 
de raad besproken dient te worden, alvorens er een besluit genomen 

wordt. U heeft ons als raad nu gepasseerd en reeds een besluit genomen, 
zo lijkt het. Wij zijn altijd voorstander geweest van een bereikbaar 

centrum, zowel fysiek als digitaal. 

Gratis en gastvrij is belangrijk om Boxtel een bruisend centrum te blijven 
garanderen. 

Daarom introduceren wij ons 5G model; 
GRATIS, GASTVRIJ, GEZELLIG EN GEEN GEZEUR. 

Hieronder onze vragen: 
 

1.  Wanneer heeft u de evaluatie van de proef blauwe zone in het college 

vastgesteld, we hebben er namelijk nog geen openbaar collegebesluit van 
gezien?  
 

2.  Welke parameters zijn er aan bod gekomen in de evaluatie?  
 

3. Wanneer heeft u het besluit genomen dat de proef niet succesvol was 

en en welk argument heeft voor u de doorslag gegeven?  
 

4. Op welk moment is CM en/of OCB betrokken? En waarom  heeft u niet 

samen met hen een besluit over het toekomstige parkeerregime 

voorbereid? Zij stellen alleen maar een mededeling van het college gehad 
te hebben dat het college besloten heeft dat de proeflocaties weer terug 

naar betaald parkeren gaan (= voor een voldongen feit plaatsen)?  
 

5. De gemeente heeft miljoenen in het opknappen van het centrum 

gestoken maar het faciliteren van ondernemers en burgers middels gratis 
gastvrij blauw parkeren laat u na; waarom?  

 
 

 
 



 

 

 
 

6. Op blz 97 van de begroting 2019-2022 is te lezen dat door de proef 
met de blauwe zone we 60.000 euro in 2018 mis zouden gaan lopen aan 

opbrengsten. Waarom wordt er nu ineens gesproken over het mislopen 
van een ton?  
 

7. U passeert de raad door het collegebesluit als een voldongen feit te 
melden middels een bijzin in een antwoordbrief; zo onbelangrijk vindt u 

blijkbaar dit onderwerp! Wanneer komt de raad aan zet?  
 

 

BALANS hecht er aan dat we als gemeente meer moeten doen dan vele 

miljoenen in ons centrum te pompen voor het verleggen van wat keien. 
Ook een vriendelijke uitstraling richting klanten met gratis gastvrij blauw 

parkeren hoort daar bij. En uiteraard willen de burgers, de ondernemers 
en wij als raad wel serieus genomen worden bij een besluit over het 

toekomstige parkeerregime. Samen met alle stakeholders hebben we een 
opdracht om ons centrum te laten bruisen, inclusief een 

 
GRATIS, GASTVRIJ, GEZELLIG EN GEZELLIG CENTRUM ZONDER GEZEUR! 
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