BEWONERSPLATFORM NAARDEN VESTING
Notitie m.b.t. het document Harmonisatie Parkeerbeleid Gooise Meren
In het document Harmonisatie Parkeerbeleid, “Karakteristiek van onze kernen” komt naar
voren dat bewoners en ondernemers recht hebben op vrij parkeren in de Vesting. De Vesting
is primair een woonwijk, het is dus belangrijk dat de bewoners in de nabijheid van hun
woning kunnen parkeren. Waarbij ook opgemerkt moet worden dat bewoners in de Vesting
vrijwel nooit op eigen grond kunnen parkeren en daarmee voor parkeren aangewezen zijn op
de publieke ruimte. Ook de ondernemers en hun klanten hebben het recht op parkeren op
een acceptabele afstand van hun bedrijf, maar ons standpunt is dat bij een spanningsveld
tussen ruimte voor parkeren voor bewoners en (klanten van) ondernemers de bewoners voor
gaan bij het benutten van de aanwezige publieke parkeerruimte.
In het document (punt 3.2, blz. 10 van bijlage 1) wordt ten onrechte gesteld dat de
parkeerplaatsen van de Vesting buiten de Vesting liggen; BASTION NIEUW MOLEN met
180 plaatsen en ADRIAAN DORTSMANPLEIN met 175 plaatsen zijn wel degelijk binnen de
Vesting gelegen en hoewel de parkeerplaats ABRI met 200 plaatsen net buiten de
Vestingwallen ligt, is de Vesting binnen zeer redelijke loopafstand bereikbaar.
In het hetzelfde document wordt gesteld dat de regulering van het parkeren in Naarden niet en in Muiden wel nodig is geweest, vanwege de publiekstrekker het Muiderslot; Naarden
zou niet beschikken over een grote publiekstrekker, aldus het document. Naarden heeft wel
degelijk een grote publiekstrekker van de eerste orde, namelijk de Grote Kerk; het merendeel
van de evenementen in de Vesting Naarden vindt plaats binnen en/of buiten de Grote Kerk.
Dit nog naast de hoeveelheid jaarlijkse evenementen binnen delen van-/of de gehele
Vesting.
Het bewonersplatform heeft zich vooralsnog geconformeerd aan de situatie van vrij parkeren
in de Vesting, met dien verstande en op voorwaarde dat het aantal toekomstige jaarlijkse
evenementen op het niveau van 2016 gehandhaafd blijft. Waarbij ook het parkeren voor
deze evenementen zoveel mogelijk buiten de vesting geregeld wordt (parkeerplaats Abri) of
op parkeerplaatsen binnen de vesting zoals Bastion Nieuw Molen. Zeer belangrijk is dat, bij
evenementen, het parkeren in alle woonstraten ten behoeve is van bewoners en niet ten
behoeve van bezoekers van evenementen. De verantwoordelijkheid om dit zodanig te
regelen ligt bij de gemeente in samenspraak met de organisaties die deze evenementen
organiseren.
Daarnaast hebben wij als bewonersplatform als voorwaarde gesteld dat de parkeerdruk
veroorzaakt door de voortgaande toename van het gebruik van de onderkomens van de
Vestingwerken (SMB) beperkt blijft. Mochten bovenstaand beschreven voorwaarden gaan
schuiven dan zal het bewonersplatform nadrukkelijk de inwoners van de vesting raadplegen
over de parkeerdruk die dan ervaren wordt en zal afhankelijk van de uitkomst van deze
raadpleging haar standpunt kunnen wijzigen naar bijvoorbeeld gereguleerd vergunningen
parkeren.
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