
 

 

Artikel 45 vragen Verlagen parkeerdruk Assendorp  
 

 

Aan:  College van B&W 

Van:  GroenLinks Zwolle, Norman Finies 

Datum:  3 maart 2020 

Onderwerp: Verlagen parkeerdruk in Assendorp 

 

Parkeren in Assendorp 

De openbare ruimte is van ons allemaal. Speelplekken, groenvoorzieningen, vijvers, zitbanken en 

andere dingen in die openbare ruimte zorgen voor plezier en ontspanning voor zowel inwoners als 

bezoekers in de stad.  Een groot deel van de ruimte wordt echter ook ingenomen door stilstaande 

auto’s. GroenLinks Zwolle is van mening dat als iemand een deel van de openbare ruimte met 

parkeren voor zijn eigen doeleinden benut, het niet onredelijk is dat die de andere inwoners 

daarvoor een vergoeding geeft. GroenLinks wil dat mensen zich realiseren dat een auto – vooral als 

deze stilstaat - (openbare) ruimte inneemt. Specifiek voor Assendorp geldt bovendien dat: 

1) de bevolkingsdichtheid in Assendorp 2x zo hoog is dan de overige wijken in Zwolle;  

2) mede hierdoor de parkeerdruk in deze wijk te hoog is; 

3) de parkeerdruk hoog blijft door het blijven (her)uitgeven van parkeervergunningen. 

Vragen: 

1) Is het college bereid om in overleg met de bewoners van Assendorp de mogelijkheden te 

onderzoeken om: 

a. De uitgifte van nieuwe 2e parkeervergunningen te beëindigen? 

b. Bij het vervallen van bestaande 2e parkeervergunningen vanwege bijvoorbeeld 

verhuizing uit Assendorp deze niet te vervangen? 

c. Het tarief voor 2e parkeervergunningen substantieel te verhogen? Bewoners die hun 

parkeervergunning inleveren komen in aanmerking voor een bezoekerspas (16u/wk). 

Bewoners en bezoekers met lichamelijke beperkingen kunnen hiermee hun auto 

voor de deur parkeren. 

2) Assendorp kan in deze als een pilot worden aangemerkt. Is het college bereid om bij het 

slagen van deze pilot deze aanpak uit te rollen in de overige wijken van Zwolle? 

3) Kan het college bij benadering aangeven hoe het voorgaande in werking wordt gesteld? 

 Groenlinks hecht er waarde aan dat het college in het bovenbedoelde overleg met de 

 bewoners het belang van mobipunten, deelauto’s en op-afstand-parkeren voor Assendorp, 

 maar ook voor Zwolle als geheel, onder hun aandacht brengt.   

Namens de fractie van GroenLinks, 

Norman Finies 


