
Motie voldoende parkeerplekken Geuzenwijk 

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 5 oktober  2017, ter bespreking van het 

Parkeerbeleid en het Voorstel van het college inzake vaststelling van de Verordening tot wijziging van de 

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2008 (Verordening parkeerbelastingen 2008) 

(RIS297827), 

 

constaterende dat de Geuzenwijk een structureel tekort heeft aan parkeercapaciteit (RIS 283326); 

 

constaterende dat het college voornemens is per 30 november 2017 betaald parkeren in te voeren in onder 

andere de Geuzenwijk; 

 

constaterende dat de gemeenteraad op 26 januari 2017 de motie Grinwis c.s. (RIS 29623) heeft aangenomen 

waarin het college verzocht werd ‘alvorens betaald parkeren in de Geuzenwijk in te voeren, duidelijk te maken 

waar en wanneer de benodigde extra parkeercapaciteit wordt gerealiseerd, daarbij te kijken naar de 

mogelijkheden voor bovengrondse en ondergrondse voorzieningen, de bewoners(organisatie) hierbij te betrekken 

en de raad over de resultaten te informeren’ en ‘zo lang de benodigde extra parkeercapaciteit nog niet is 

gerealiseerd in de Geuzenwijk, in lijn met de omgang met buurten met vergelijkbare parkeerproblematiek te 

volstaan met een kraagregeling in deze buurt,’ ;  

 

constaterende dat het college niet duidelijk heeft gemaakt waar extra parkeercapaciteit komt, en desondanks toch 

over gaat tot een volledig parkeerregime, en het college dus de facto deze motie niet uitvoert;  

 

overwegende dat het college een oplossing denkt te hebben gevonden voor het tekort door het samenvoegen 

van Geuzenwijk en Statenkwartier tot één vergunningengebied;  

 

overwegende dat hiermee op papier er mogelijk voldoende parkeercapaciteit zal zijn, maar het voor de bewoners 

van de Geuzenwijk een ver-van-hun-bed-oplossing is, doordat dichtbij hun huis de parkeerdruk hoog is en blijft; 

 

overwegende dat de wethouder FVVM heeft toegezegd dat voor de kerst het onderzoek naar een ondergrondse 

parkeergarage afgerond zal worden, maar dat het betaald parkeren dan al reeds is ingevoerd; 

 

verzoekt het college alvorens betaald parkeren in te voeren, een besluit te nemen over de ondergrondse 

parkeergarage onder het Van Sint Aldegondeplein en/of daarnaast aan te geven waar er (verder) in de 

Geuzenwijk extra parkeercapaciteit kan worden gerealiseerd, 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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