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Fractie PVV Dordrecht  
Het politiek centrum  
P/a Voorstraat 367  
3311 CT Dordrecht 
 
College van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht  
Postbus 8 
3300 AA Dordrecht 
 
Betreft: artikel 40 vragen over niet meer met contant geld kunnen betalen bij Dordtse 
parkeerautomaten 
 
Dordrecht, 16 oktober 2022 
 
Geacht College, 
 
Uit een artikel van het Algemeen Dagblad (*) blijkt dat het College voornemens is om 
contant geld te bannen bij parkeerautomaten, waardoor het vanaf februari 2023 voor 
automobilisten niet meer mogelijk is om met munten te betalen. 
 
De PVV maakt zich grote zorgen over dit besluit. Niet alleen komt contant geld, een wettig 
betaalmiddel waar veel mensen graag gebruik van maken, nog verder onder druk te staan in 
onze samenleving, maar zal het aanpassen van de 191 automaten ook het nodige 
belastinggeld kosten. Bovendien is de kans groot dat bepaalde doelgroepen extra hard 
getroffen worden door dit besluit, zoals ouderen en mensen met een beperking. 
 
Daarom wil ondergetekende graag de volgende vragen aan het College stellen: 
 
1) Deelt u de mening dat contant geld een wettig betaalmiddel is, waar veel mensen graag 
gebruik van maken en dat in een echt vrije samenleving altijd ruimte moet zijn voor dit 
betaalmiddel? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord. 
 
2) Het College stelt in het artikel dat met het afschaffen van muntbetalingen er zich geen 
storingen meer voordoen die veroorzaakt worden door muntklemming en het inbraakrisico 
wordt weggenomen. 
 
 
 



 2 

Kunt u voor de afgelopen vijf jaar per jaar aangeven hoe vaak er storingen voorkwamen bij 
de Dordtse parkeerautomaten, hoe vaak er (pogingen tot) inbraken waren en wat de totale 
schadeposten waren? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.  
 
3) Kunt u aangeven wat de totale kosten gaan zijn voor de gemeente om de 191 
parkeerautomaten aan te passen en de gevolgen voor o.a. onze burgers als zij 
geconfronteerd worden met maar 154 operationele automaten? Graag een gemotiveerd 
antwoord. 
 
4) Uit het artikel blijkt dat de gemeente ook de behuizing van de parkeerautomaten, de 
modems en zone-indicators laat vervangen. 
 
Kunt u aangeven wat deze vervangingen de gemeente in totaal gaan kosten? Graag een 
gemotiveerd antwoord. 
 
5) Kunt u aangeven wanneer wordt begonnen met een informatiecampagne om parkeerders 
duidelijk te maken dat betalen met muntgeld vanaf februari 2023 niet meer kan, alsmede 
hoe deze campagne eruit gaat zien, wat de totale kosten zijn en of er speciale aandacht 
komt voor kwetsbare doelgroepen (zoals ouderen en mensen met een beperking), alsmede 
automobilisten van buiten Dordrecht? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel 
mogelijk details. 
 
6) Blijft er na de informatiecampagne ook nog ondersteuning bestaan voor o.a. kwetsbare 
doelgroepen? Zo ja, kunt u aangeven hoe die ondersteuning wordt vormgegeven & zo nee, 
waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord. 
 
7) Bent u bereid jaarlijks uitgebreid te evalueren waar eventuele knelpunten zitten bij dit 
nieuwe parkeerbeleid en de Raad daarover te informeren? Zo nee, waarom niet? Graag een 
gemotiveerd antwoord. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
D.T.J. van Leeuwen, fractievoorzitter,   
PVV Dordrecht 
 
 
BRON 
 
(*) https://www.ad.nl/dordrecht/dordrecht-schaft-betalen-met-munten-voor-parkeren-af-
en-moet-bijna-tweehonderd-automaten-
ombouwen~ac6155fa/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=social
sharing_web  
 


