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Parkeren doe je waar het hoort en waar de mogelijkheden zijn.
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De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 5 juli 2022, behandelend het agendapunt 16:
parkeren Sterrenburg Noord,

Besluit:

2 'Het nader aangevulde burgerinitiatief dd. 13 mei 2022 te honoreren, aangevuld met de principe-
uitspraak dat, mocht betaald parkeren in de wijk worden ingevoerd, de eerste
bewonersvergunning voor een nader te bepalen periode tegen een gereduceerd tarief wordt
verstrekt en dat daarna de tarieven gelden zoals die jaarlijks door de raad worden vastgesteld in
de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht'; als volgt te wijzigen:

"2. Het nader aangevulde burgerinitiatief dd. 13 mei 2022 te honoreren, aangevuld met de principe-
uitspraak dat, mocht betaald parkeren in de wijk worden ingevoerd. Dit geschiedt onder de volgende
condities:

- De parkeertarieven in samenspraak met onder andere het ASz zodanig laag vast te stellen
dat het aantrekkelijk is en blijft voor bezoekers en personeel om niet uit te wijken naar
Sterrenburg Noord. Lagere parkeertarieven zal stimulerend werken in het gebruik. Met
betrekking tot de financiele component geldt hier dan 'Massa is Kassa"!

- In ieder geval te trachten het zorgpersoneel parkeerplekken voor zonkosten (gratis) aan te
bieden in de garage bij de Sportboulevard.

- In beeld te brengen wat de structurele financiele kosten hiervan zijn.
- De bovenstaande twee punten uit te werken in een raadsvoorstel met een sluitend
Dekkingsvoorstel.
- Mits voldaan wordt aan de vereisten zoals beschreven in de procedureregeling die gaat over

het invoeren van betaald parkeren in een wijk, een kosteloos parkeertarief voor bewoners
van heel Sterrenburg Noord te laten gelden, voor tenminste 5 jaar.

- Om bij invoering van betaald parkeren na de periode van tenminste 5 jaar het kosteloze
parkeertarief voor bewoners van heel Sterrenburg Noord te hebben gehanteerd, de
parkeertarieven vast te stellen op 50 procent van de standaardtarieven".

Toelichting:

Het parkeervraagstuk rondom Sterrenburg Noord en het Gezondsheidspark dient te worden aangepakt
en te worden opgelost langs de lijn van de gecreeerde oorzaken. En niet door het continu verschuiven



van de (parkeer)problematiek naar andere delen van de stad. De gemeente is initiatiefnemer geweest
van de verhuizing van het ziekenhuis naar het Gezondheidspark om daar ziekenhuiszorg met
verschillende andere vormen van zorg te centraliseren. Dit vraagt ook om een goede zorg voor de
faciliteiten en toenemende parkeerbehoefte als gevolg van de centralisatie. Het is dus de plicht van de
gemeente om onder andere samen met het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) oplossingen te creeren
die logisch zijn en voorhanden zijn. Het invoeren van betaald parkeren in Sterrenburg Noord is een
maatregel die niet past bij het wegnemen van de oorzaken

De voorgestelde 30m euro voor de bewoners zou je ook kunnen omdraaien. Geef zorgmedewerkers voor
30 euro per jaar een parkeervergunning in de parkeergarage bij de sportboulevard. Dat is vele malen
aantrekkelijker voor personeel.
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