
Het verzet was
na inspraak niet

zo groot; plannen
kregen ook

instemming

Maximaal 1 uur
voor betaald

parkeren

Geldt voor
wijken rondom
de binnenstad

Zeer relatief,
Geld voor enkele wijken
Bewoners binnenstad
krijgen meer ruimte

Niet de wethouder
maar het college en de
meerderheid van
de raad

Er komen meer
parkeerplaatsen in
garages voor bewoners

Voor maximaal 1 uur;
mantelzorg blijft gratis

De parkeerdruk neemt af

Daarbij heeft de wethouder ook al plannen bedacht hoe ze 
Betaald Parkeren gaat invoeren in grote delen van Haarlem-
Noord en Schalkwijk. Ook dat willen we niet.

College en meerderheid raad

Als bewoners dat in meerderheid willen
kunnen ze voor hele buurt
vergunningparkeren vragen.

Vergunningparkeren
alleen als buurten
dat in meerderheid willen

In vergunninggebieden
kan max. 1 uur betaald
geparkeerd worden

Uitbreiding Betaald Parkeren in uw wijk.
Ondanks het verzet van bewoners stelt GroenLinks wethouder
Sikkema nog steeds voor om Betaald Parkeren in te voeren in
de vergunningen wijken. Een slecht plan. Want dat betekent
meer geparkeerde auto’s en meer verkeer in uw wijk. Ieder-
een, die straks een kaartje koopt bij een parkeerautomaat mag
dan in uw straat parkeren. Het wordt nog moeilijker om een
plekje voor uw auto te vinden.

Is fraudegevoelig 
en niet meer 
van deze tijd

College en meerderheid 
van de gemeenteraad

Gebruik openbaar vervoer
en fiets wordt aangemoedigd

Kentekens 
worden al 
digitaal 
geregistreerd

Heel weinig
mensen zullen
alle uren
willen gebruiken

Papieren schijf is 1 auto per
adres, digitaal is dat onbeperkt

Bewoners 
binnenstad
krijgen 
bezoekersregeling

Omdat de parkeerdruk afneemt 
is de stad toegankelijker

Zal zelden
voorkomenBovendien is wethouder Sikkema nog steeds van plan om uw 

bezoek dat per auto komt te beperken en u fors te laten betalen. 
De papieren bezoekersschijf wordt afgeschaft. Er komt een digitale 
regeling. Weg privacy. U krijgt straks een maximaal aantal uren. 
Gebruikt u alle uren, dan bent u € 125 per jaar kwijt. Straks kunt u 
uw familie, vrienden, kinderen niet meer ontvangen, als u daarvoor 
geen uren of geen geld meer heeft. Weg gastvrije stad. Zo werk je 
eenzaamheid in de hand. Nu heeft een u schijf waarmee u onbeperkt 
bezoek kan ontvangen voor € 35,- per jaar. Die willen we behouden.

Haarlem moet bezuinigen
op tal van fronten, ook
parkeren draagt daaraan bij

Gaat niet op voor
eerste vergunning

Gebruik van openbare ruimte
kost geld

Eerste auto wordt goedkoper,
tweede wordt duurder

Waarvan �250.000 die
thans naar het rijk gaat

�20,2 
miljoen

Afhankelijk van hoeveelheid bezoek.
Zal voor meeste mensen meevallen

Eerste vergunning
goedkoper, tweede
wordt duurder

De gemeente Haarlem wil met deze plannen € 1 miljoen 
per jaar extra ophalen aan parkeerbelastinginkomsten. U 
en uw bezoek gaan extra betalen voor een slechter 
parkeerproduct. In Haarlem betalen we al € 25 miljoen 
aan parkeerbelasting. Deze lastenverhoging willen we 
niet. De automobilist is geen melkkoe.
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Afschaffing Bezoekersschijf en een nieuwe 
Bezoekersregeling met hogere kosten.

Extra lastenverhoging voor de Haarlemmers 
en uw bezoekers.

Waarom moeten de nieuwe parkeerplannen 
voor Haarlem van tafel?


