Hoorn 30 november 2014

Betreft: Betaald parkeren op zondag
Geachte raadsfractie,
In een tijd waarin de concurrentie voor winkelcentra steeds meer en meer bepaald wordt door
internetaankopen is een optimale winkelbeleving een belangrijke reden voor consumenten om
winkelconcentraties te blijven bezoeken.
Door de winkeliers in de Hoornse binnenstad worden diverse activiteiten ontwikkeld om die
winkelbeleving te ervaren. In gezamenlijkheid en individueel wordt zo geprobeerd het economisch
functioneren van de binnenstad te behouden. Denk daarbij aan tal van winkelacties en niet te
vergeten de wintersfeerverlichting. Een van de factoren die als negatief voor de binnenstad wordt
ervaren is de mate waarin het voor de consument gemakkelijk is om per auto naar de binnenstad te
komen en daar vervolgens tijdelijk achter te laten.
In het kader van dit schrijven doelen wij niet op de bereikbaarheid sec, want daarover zijn de
beslissingen voor een langere periode genomen, maar op een ander aspect namelijk het tot nu toe
gevoerde parkeerbeleid. Speciale aandacht vragen wij voor de problematiek van het betaald
parkeren op zondag. Dat dit tot veel onduidelijkheid leidt bewijst de commotie t.a.v. het betaald
parkeren september j.l. tijdens de Kunst & Cultuurmarkt en Speeldag.
OSH zou graag zien dat die onduidelijkheid wordt weggenomen en heeft daarvoor één wens: Het
opheffen van het betaald parkeren op zondag. Of dit nu een zgn. Superkoopzondag (elke laatste
zondag van de maand en de zondagen in december) betreft of de overige zondagen.
Dat zorgt niet alleen voor een positieve beleving van onze bezoekers, maar versterkt ook nog eens de
concurrentiepositie van de Hoorn. Ook de restaurants b.v. in het havenkwartier hebben dan geen
last meer dat de ene zondag wel en de andere zondag niet vrij geparkeerd kan worden op de
daarvoor bestemde parkeerplaatsen. Maak het voor iedereen duidelijk: Zondag vrij parkeren op de
daarvoor bestemde plaatsen! De dure handhaving door stadstoezicht op zondag zal een belangrijke
kostenbesparing zijn.
Wij weten dat onderwerp a.s. dinsdag in uw vergadering aan de orde komt en hopen dat u onze
wensen op positieve wijze wilt ondersteunen.
Met vriendelijke groet,
J. Haring vice-voorzitter OSH

