
1

Rapport

Parkerenin050.nl



2

INHOUDSOPGAVE

1. Aanleiding            3

2. Enquête            3

3. Resultaten            4

 3.1 Totaal           4

 3.2 Paddepoel          6

 3.3 Selwerd           8

 3.4 Corpus den Hoorn         11

 3.5 Helpman-Oost en Klein Martijn       13

 3.6 De Wijert, Helpman-West en Herewegwijk      16

4. Observaties           18

Bijlage 1: Resultaten          19

Bijlage 2: Facebookreacties         21

Bijlage 3: Reacties op vraag 6         23



3

1. Aanleiding

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen wil de betaald  
parkeren-zones in de stad Groningen uitbreiden. Het gaat om de wijken Paddepoel, Selwerd, 
De Hoogte, Coendersborg, De Wijert-Noord, Corpus den Hoorn en delen van het Hoornse Meer. 
Ook rondom het Eemskanaal, De Suikerzijde en het Stadspark wil de gemeente betaald parkeren  
invoeren.

De plannen hebben veel impact op een groot deel van de Groningse wijken. Bewoners zullen een 
parkeervergunning moeten aanvragen en de bijkomende kosten daarvan moeten betalen. Voor 
bezoekers moet er indien gewenst een bezoekerspas aangevraagd worden. Het college geeft aan 
dat ze een groot draagvlak belangrijk vindt. Volgens het college bestaat er draagvlak voor de wijken 
waar zij betaald parkeren wil invoeren, omdat er uit deze wijken klachten komen over de parkeer-
druk. Maar verder kan het gemeentebestuur het draagvlak voor deze plannen niet onderbouwen. 
De CDA fractie ziet breed draagvlak als een voorwaarde voor de uitbreiding van betaald parkeren.

Het CDA wil daarom graag van bewoners weten hoe zij denken over de uitbreiding van betaald 
parkeren. Daarom hebben wij een enquête opgesteld. De meningen die wij ophalen helpen ons - en 
mogelijk andere partijen - om een afgewogen beslissing te nemen over de mogelijke uitbreiding van 
betaald parkeren in onze gemeente. 

2. Enquête

Om draagvlak te meten hebben we een enquête opgesteld en deze op de website  
www.parkerenin050.nl gezet. Deze enquête bestond uit een zestal vragen:

1. Wat is uw postcode?
2. Heeft u een auto?
3. Stelling: Er is in mijn straat of wijk te weinig parkeerruimte. 
4. Stelling: Ik wil daarom betaald parkeren in mijn straat of wijk.
5. Stelling: Ik ben goed op de hoogte van de plannen om betaald parkeren in te voeren in mijn 

straat.
6. Wilt u nog iets kwijt over de plannen?

Met de enquête beoogden wij reacties ophalen van de mensen die wonen in wijken waar betaald 
parkeren mogelijk wordt ingevoerd. Om te voorkomen dat het beeld vertroebeld wordt door 
reacties van mensen die buiten het nieuwe gebied wonen, hebben we bewoners gevraagd om hun 
postcode op te geven. Deze gegevens zijn alleen gebruikt om de resultaten per wijk te kunnen 
sorteren. Postcodes buiten de gemeente Groningen zijn buiten het onderzoek gelaten. Een aantal 
reacties komen van mensen uit de gemeente Groningen die ofwel al wonen in een gebied waar  
betaald parkeren ingevoerd is ofwel een wijk waar het in de toekomst nog zou kunnen komen (zoals 
Vinkhuizen). De enquête is gelanceerd op 22 maart 2021. In dit rapport zijn de reacties tot 8 april 
opgenomen. 

De wijken met meer dan 100 reacties, zijn per wijk uitgewerkt met de resultaten per vraag.  
Daarnaast beschrijven wij per wijk enkele trends en opvallende zaken die wij zien in de reacties op 
de open vraag. Wijken waar minder dan 100 respondenten zijn, worden niet apart weergegeven. 
Alle uitkomsten per wijk zijn terug te vinden in Bijlage 1. Verder zijn bij de gebruikte kaarten de  
postcodes zonder letters (circa 300) niet meegenomen. De kaarten geven daarmee een  
indicatie, maar geen volledig beeld van de reacties uit een bepaald gebied. De reacties op vraag 6 zijn  
integraal weergegeven in een tabel in Bijlage 3. 
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3. resultaten

In totaal zijn er 1768 bruikbare reacties. Het totaal aantal reacties ligt hoger, maar reacties van  
buiten de gemeentegrenzen van Groningen zijn niet meegenomen. 

Met de stelling “Er is in mijn straat of wijk te weinig parkeerruimte” waren 735 respondenten het eens 
en 1033 oneens (zie Grafiek 1). Op de stelling “Ik wil daarom betaald parkeren in mijn straat of wijk”  
zijn 1728 bruikbare reacties. Hiervan geven 1279 respondenten aan het oneens met de stelling te 
zijn, 449 respondenten zijn het eens met de stelling. Dat betekent dat 74% van de respondenten 
geen betaald parkeren wil in hun wijk of straat, t.o.v. 26% die zegt dit wel te willen (zie Grafiek 2 en 
Afbeelding 1). 

Een ander punt wat bij dergelijke plannen van belang is, is de informatievoorziening. Weten mensen 
welke plannen er zijn in hun straat of wijk? Dit hebben we getracht inzichtelijk te maken met de  
stelling “Ik ben goed op de hoogte van de plannen om betaald parkeren in te voeren in mijn 
straat”. Op deze stelling zijn 1685 bruikbare reacties ingebracht. Een kleine meerderheid van 896  
respondenten geeft aan goed op de hoogte te zijn. De overige 789 zijn het oneens met de stelling 
(zie Grafiek 3). 

3.1 Totaal

Grafiek 1: Er is in mijn straat of wijk te weinig 
parkeerruimte 

Grafiek 2: Ik wil daarom betaald parkeren in mijn
straat of wijk

Grafiek 3: Ik ben goed op de hoogte van de 
plannen om betaald parkeren in te voeren in 
mijn straat.
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Afbeelding 1: Reacties op de stelling “Ik wil daarom betaald parkeren in mijn wijk of straat.”
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In totaal hebben 410 bewoners van de wijk Paddepoel de vragenlijst ingevuld. Zoals te zien is 
in Grafiek 5, is 72% van de bewoners tegen de invoering van betaald parkeren. 57 % van de  
respondenten ervaart niet dat er te weinig parkeerruimte is in de straat waar zij wonen. 52 % geeft 
aan goed op de hoogte te zijn van de plannen omtrent het betaald parkeren.

In de reacties op de open vraag (zie Bijlage 3) valt op dat veel bewoners aanstippen dat ze alleen 
voor betaald parkeren zijn wanneer zij hiervan worden vrijgesteld dankzij een gratis vergunning. 
Een aantal bewoners stippen ook aan dat áls ze moeten betalen voor een parkeerplek, ze wel  
zekerheid willen hebben dat er daadwerkelijk een plaats voor hun auto is. Dat hangt samen met 
het volgende. Bewoners die een hoge parkeerdruk ervaren geven aan dat het tekort aan parkeer- 
plaatsen niet alleen wordt veroorzaakt door forenzen, maar met name komt door bewoners van 
de diverse flats met onvoldoende parkeerplekken of door huishoudens met meerdere auto’s. Dit  
probleem wordt niet opgelost met het betaald parkeren en kan enkel opgelost worden door het  
creëren van meer parkeerplekken. 

Ook geven enkele bewoners aan dat ze zich zorgen maken over hoe ze een parkeervergunning 
moeten betalen. Tot slot geven een aantal bewoners aan dat ze zich zorgen maken of ze wel een 
parkeervergunning kunnen krijgen als het betaald parkeren wordt ingevoerd. Verder lijkt er een  
verschil te zitten in de reacties van Paddepoel-Noord en Paddepoel-Zuid. In het zuidelijke deel 
wordt vaker aangegeven dat er parkeerproblemen zijn. 

3.2 paddepoel

Afbeelding 2: Reacties op de stelling “Ik wil daarom betaald parkeren in mijn wijk of straat.”
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‘De argumentatie dat door betaald parkeren auto’s uit de wijken geweerd worden raakt kant nog 
wal. Ook het plan om de vrijkomende parkeerruimte te vervangen door groen slaat nergens op. 
In de wijk Paddepoel wonen heel veel mensen met een laag inkomen. Het is schandalig dat de 
gemeente hen ook op wil laten betalen voor het parkeren. De gemeenteraad moet zich schamen 
voor deze plannen. Ik vind het asociaal. Stelen van burgers, het is een schande.’

‘Eigenlijk hebben we bij ons in de straat nooit serieuze problemen. Het komt heel soms voor 
dat we een straat verderop moeten parkeren. Betaald parkeren en een vergunning zou voor 
ons juist het tegenovergestelde van het beoogde doel (verhogen woongenot - wij ervaren geen  
problemen en de nieuwe maatregel zou dus enkel negatieve effecten hebben voor ons [lees: 
betaalde vergunning]) van de nieuwe maatregelen bewerkstelligen.’ 

‘Vrees dat er alleen extra betaald gaat worden maar dat de parkeerdruk onverminderd hoog blijft. 
Het lijkt mij niet logisch dat in de buitenwijken van Groningen parkeren wordt bemoeilijkt door het 
invoeren van betaald parkeren. In de buitenwijken wordt nauwelijks parkeeroverlast veroorzaakt 
en er zijn genoeg alternatieven voor het winkelend publiek om elders te parkeren.’

Grafiek 4: Er is in mijn straat of wijk te weinig 
parkeerruimte 

Grafiek 5: Ik wil daarom betaald parkeren in mijn
straat of wijk

Grafiek 6: Ik ben goed op de hoogte van de 
plannen om betaald parkeren in te voeren in 
mijn straat.

3 Reacties van tegenstanders uit paddepoel
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3.3 Selwerd

Afbeelding 3: Reacties op de stelling “Ik wil daarom betaald parkeren in mijn wijk of straat.”

‘Ja, er is veel te weinig parkeerplaats in mijn straat, veel mensen zetten hun auto hier heen en 
gaan vanuit hier na hun werk, lopend of op de fiets. Kunnen onze auto zelden tot nooit in onze 
straat kwijt. Als er al betaald parkeren zou komen, hoop ik dat er rekening gehouden gaat worden 
met de vele gezinnen die hier wonen die onder de armoedegrens zitten. Dus gratis parkeer- 
plaatsen voor bewoners en 1 gratis bezoekerspas voor iedereen die dat zou willen.’ 

‘Het is nog onduidelijk waar de bewoners van de Woldring-locatie een parkeervergunning voor 
krijgen. Wij ervaren dat veel inwoners hun auto bij ons in de wijk (Paddepoel) parkeren. Los van 
de mensen die in onze wijk parkeren en vervolgens met de bus/fiets/te voet naar de binnenstad 
of wijk met betaald parkeren gaan. Verder kijken veel mensen bij ons in de wijk uit naar betaald 
parkeren dus het draagvlak zal hier echt wel hoog zijn.’

‘Betaald parkeren is nu niet nodig (nog genoeg parkeerruimte), maar dit kan in de toekomst 
net als bij andere wijken wel veranderen. Dan zou betaald parkeren een oplossing zijn voor  
bewoners, nu invoeren is enkel een (financiële) last voor bewoners’

3 Reacties van voorstanders uit paddepoel
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In totaal hebben 123 bewoners van de wijk Selwerd de vragenlijst ingevuld. Daarvan is 81% tegen 
de invoering van betaald parkeren (Grafiek 8). 58% ervaart niet dat de parkeerdruk te hoog is in de 
straat waar zij wonen (Grafiek 7). Opvallend is dat op dat bijna de helft van de respondenten (44%) 
aangeeft dat ze niet goed op de hoogte waren van de plannen (Grafiek 9).

In Selwerd-Zuid is eerder al betaald parkeren ingevoerd. Een aantal inwoners geven aan dat ze 
daar blij mee zijn en dat door de invoering de parkeerdruk is gedaald. Tegelijkertijd geven veel  
respondenten uit Selwerd ook aan dat er in hun straat geen parkeerprobleem bestaat. Daarom  
vragen deze inwoners zich sterk af waarom de invoering nodig is. 

Ook in Selwerd uiten een aantal bewoners zorgen over de betaalbaarheid van de parkeer- 
vergunning. We citeren een reactie van een bewoner: ‘In de wijken Selwerd en Paddepoel wonen 
veel mensen met lager dan gemiddeld inkomen en dan ook nog parkeren betaald maken lijkt mij 
geen goed plan.’ Een aantal bewoners vragen zich tot slot af of de gemeente ook gaat voorzien in 
een slagboom voor hun eigen terrein. Zij zijn bang dat zonder slagboom hun terrein gebruikt gaat 
worden door niet-bewoners.

Grafiek 7: Er is in mijn straat of wijk te weinig 
parkeerruimte 

Grafiek 8: Ik wil daarom betaald parkeren in mijn
straat of wijk

Grafiek 9: Ik ben goed op de hoogte van de 
plannen om betaald parkeren in te voeren in 
mijn straat.
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‘Je schuift alleen het probleem op. Het is hier wel drukker geworden na het invoeren van betaald 
parkeren in andere delen van de wijk. Datzelfde gaat overal gebeuren en zo blijf je het overal 
uitbreiden. Daarnaast is het belachelijk dat bewoners dan opeens geld kwijt zijn voor parkeren 
en hun bezoekers ook grof geld moeten betalen.’

‘Er is vorig jaar betaald parkeren ingevoerd achter onze flat in Selwerd, terwijl er daarvoor hele-
maal geen problemen met parkeren waren. Van mij mag het teruggedraaid worden.’

‘Betaald parkeren zou alleen ingevoerd moeten worden als mensen die niet in de wijk wonen 
er excessief parkeren. In Selwerd lijkt mij dat niet het geval te zijn. Wel zijn deze wijken niet ge-
bouwd op een auto per huishouden terwijl dat wel de norm lijkt te gaan worden. Als het daardoor 
druk is dan is betaald parkeren geen optie om de parkeerdruk te verlagen. Het is wel een optie 
om meer geld te verdienen voor de gemeente.’ 

3 Reacties van tegenstanders uit Selwerd

‘Selwerd zuid heeft betaald parkeren. Voor invoering was de parkeerdruk 105%. Na invoering 
45%. Dus zeker de helft waren forenzen! Dus ja, ik ben voor betaald parkeren! Parkeer- 
vergunning kost net iets meer dan 1 volle tank benzine. Dus als men dat te duur vindt, moet men 
geen auto gaan rijden. Tevens ben ik voorstander voor betaald parkeren overal in de stad. Tot 
aan de ring aan toe. Forenzen moeten maar de auto bij de ring parkeren en dan met fiets/ov 
verder.’

‘Door het in één keer in een groter gebied in te voeren schuift het probleem niet steeds een  
beetje op. Ik ben helemaal voor.’

‘Sinds de invoering van betaald parkeren in Selwerd Zuid heb ik veel problemen om de auto bij 
mij in de straat kwijt te kunnen. Tijdens de eerste lockdown waren al deze problemen afwezig. 
Dit geeft toch aan dat er veel vreemdparkeerders op bepaalde plekken in onze wijk staan. Vooral 
 het gebied rondom het winkelplein, het gebied rondom de Duindoornstraat/Ranonkelstraat 
en het Vensterplein hebben hiermee te maken. (Ook de Populierenlaan, maar dat komt door  
studentenflat Utopia).’

3 Reacties van voorstanders uit Selwerd
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3.4 Corpus den Hoorn

Afbeelding 4: Reacties op de stelling “Ik wil daarom betaald parkeren in mijn wijk of straat.”

In totaal hebben 247 bewoners van de wijk Corpus den Hoorn de vragenlijst ingevuld. Zoals te zien 
is in Grafiek 11, is 82% van de respondenten tegen de invoering van betaald parkeren. Daarmee 
is Corpus den Hoorn de wijk met het hoogste percentage dat tegen de invoering van betaald  
parkeren is. Dat lijkt een logisch gevolg te zijn van het feit dat 73% van de respondenten niet  
ervaart dat de parkeerdruk hoog is in de straat waar zij wonen. Dit blijkt ook uit de reacties op de 
open vraag, waar opvallend vaak genoemd wordt dat men het beeld van een hoge parkeerdruk niet 
herkend. Tenslotte geeft een minderheid van 47% aan goed op de hoogte te zijn van de plannen 
omtrent het betaald parkeren.

Uit de reacties op de open vraag blijkt dat ook in Corpus den Hoorn bewoners vinden dat - als er dan 
toch betaald parkeren wordt ingevoerd - dit alleen moet gelden voor bezoekers. Bewoners zouden 
dan een gratis parkeervergunning moeten krijgen. 
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Grafiek 10: Er is in mijn straat of wijk te weinig 
parkeerruimte 

Grafiek 11: Ik wil daarom betaald parkeren in 
mijn straat of wijk

Grafiek 12: Ik ben goed op de hoogte van de 
plannen om betaald parkeren in te voeren in 
mijn straat.

“Bij mij in de straat is blijkbaar (zonder overleg) wel plek voor een parkeerplaats van Green-
wheels, maar er zou te weinig plek zijn voor mijn auto? Betaald parkeren in deze wijk lijkt meer 
op een extra belasting dan dat er een probleem is wat opgelost moet worden.”

“Onzin dat in hoornsemeer betaald parkeren wordt ingevoerd! Ik woon hier nu al jaren, altijd 
parkeerplek. Ik ben bewust buiten de stad gaan wonen ivm geen parkeerkosten. Ook het idee 
dat bezoek moet betalen voor parkeren als ze op bezoek zijn, vreselijk!!!! Dat het in de zomer 
 drukker is, vanwege de plassen, tja.. bewoners worden de dupe van dit beleid, mocht het  
doorgaan. voor bewoners gratis parkeren, bezoekers betalen prima. Denk ook maar eens aan 
martini medewerkers... zucht!!”

“Meer dan de helft van de bestaande parkeervakken staan leeg op tijdstippen dat iedereen thuis 
is. Meer dan 75 procent van de vakken staan leeg tussen 08:00-17:00. Echt een schande dat 
hier in Corpus den Hoorn Noord betaald moet worden voor het parkeren. Laat de raad maar op 
een andere manier hun tekorten bijvullen. Dramatisch besluit.”

3 Reacties van tegenstanders uit corpus den hoorn
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“Ik wil graag betalen, er is enorm veel parkeeroverlast personeel martini ziekenhuis en andere 
bedrijven, en veel mensen die de auto parkeren en dan op de fiets verder gaan.”

“Uitstekend, liever vandaag dan morgen, wij zijn hier een transferium voor mensen die in de 
binnenstad werken, heel vervelend. Plus als er iets georganiseerd is in het Martiniplaza is het 
hier ook onmogelijk parkeren. Verder parkeert iedereen vanuit de stadsparkwijk zijn auto hier in 
de straat. Omdat ze weigeren om te betalen. Vind ik onterecht. Dus onmiddellijk invoeren, dat 
betaald parkeren! Als je een auto kunt bekostigen dan kun je ook betalen voor het parkeren.”

“Zo snel mogelijk zo dat de mensen van ziekenhuizen en bezoekers normaal weer op eigen 
parkeerplaats parkeert”

3 Reacties van voorstanders uit corpus den hoorn

3.5 helpman-oost en klein martijn

Afbeelding 5: Reacties op de stelling “Ik wil daarom betaald parkeren in mijn wijk of straat.”

In totaal hebben 264 bewoners van de wijk Helpman-Oost/Klein Martijn de vragenlijst ingevuld. 
Zoals te zien is in Grafiek 13, geeft 68% van de respondenten aan dat ze het beeld dat er te 
weinig parkeerruimte is in hun wijk niet herkennen. 74%, bijna driekwart van de respondenten 
geeft dan ook aan dat ze tegen de invoering van betaald parkeren zijn. Tot slot geeft 56% van de  
respondenten aan dat ze goed op de hoogte zijn van de plannen. 



14

Uit de reacties op de open vraag waarin we bewoners ruimte gaven om een reactie te geven op de 
plannen komen een aantal interessante reacties. Allereerst geven een aantal bewoners aan dat ze 
weliswaar een hoge parkeerdruk ervaren, maar dat dit volgens hen komt doordat werknemers van 
DUO bij hen in de straat parkeren. Zij vragen zich af of de gemeente niet eerst dat probleem moet 
oplossen - en dan opnieuw moet beoordelen of de invoering wel echt noodzakelijk is. 

Daarnaast geven een aantal bewoners aan dat ze hopen dat met betaald parkeren het  
parkeren van forenzen tegengegaan wordt, maar dat ze alleen voor de invoering zijn wanneer  
bewoners een gratis parkeervergunning krijgen. Maar wat vooral opvalt is dat veel bewoners  
aangeven dat er bij hen in de straat geen parkeerprobleem bestaat. In Bijlage 3 staan veel reacties van  
bewoners die aangeven dat zij geen problemen ervaren met het parkeren van hun auto. 

Grafiek 13: Er is in mijn straat of wijk te weinig 
parkeerruimte 

Grafiek 14: Ik wil daarom betaald parkeren in 
mijn straat of wijk

Grafiek 15: Ik ben goed op de hoogte van de 
plannen om betaald parkeren in te voeren in 
mijn straat.

‘Er is hier in de straat (Van Houtenlaan) eigenlijk altijd genoeg parkeerruimte en het is niet zo 
dat niet-bewoners hier parkeren om vervolgens naar de stad te gaan. Daarvoor wonen we ook 
te ver van de binnenstad. Dus betaald parkeren hier invoeren heeft volgens mij geen nut. Ik vind 
het alleen maar nadelig.’

‘Naar mijn idee is hier geen gebrek aan parkeerruimte (hebben 2 auto’s) en er parkeren alleen 

3 Reacties van tegenstanders uit helpman/klein martijn
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buurtbewoners. Die blijven hier toch parkeren, dus zou parkeergeld alleen ten goede komen aan 
de gemeentekas.’

‘Overdag is het geen enkel probleem om te parkeren in de straat. Wel is er veel overlast van bo-
men met vallende takken en luizen die wespen aantrekken en alles plakkerig maken. De plannen 
om plots betaald parkeren in te voeren zijn nooit met ons, de bewoners, besproken. Wordt er 
dan enkel naar een paar klaagbalken geluisterd?! Vreemd. En wanneer er over bomen geklaagd 
wordt, wordt er niets gedaan.’

‘Ik woon tegenover volkstuincomplex Tuinwijk. Bezoekers zetten juist op die plek hun auto’s 
neer. Naast de auto’s waar steevast fietsen uitgeladen worden. Mijn eigen auto kan ik vaak ver 
van mijn huis pas kwijt! Vergunning svp alleen voor bewoners en NIET voor huisjes bezitters 
van Tuinwijk! Dan betaal ik straks wel, maar kan nog steeds mijn auto niet kwijt!’

‘Goed plan! In Helpman geldt nu gedeeltelijk betaald parkeren en dat heeft zéker een waterbe-
deffect. Zowel van 2e auto’s van bewoners die bij ons geparkeerd worden en van werknemers 
in/rond het Helperplein en ook van de DUO. Dit gaat ten koste vd parkeerplekken van de bewo-
ners. Het mag van mij zelfs wel eerder ingevoerd worden!’

‘Betaald parkeren werkt goed naar mijn mening, goede ervaring mee o.a. ook op het Helper-
plein, nu de omliggende straten/wijken nog. De prijs vind ik ook heel reëel en haalbaar.’

3 Reacties van voorstanders uit helpman/klein martijn
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In totaal hebben 323 bewoners van de wijken de Wijert, Helpman West en de Herewegwijk de  
vragenlijst ingevuld. Zoals te zien is in Grafiek 17, is 81% van de respondenten tegen de invoering 
van betaald parkeren. 60% van de respondenten geeft aan niet te ervaren dat er te weinig parkeer-
ruimte is. Tenslotte geeft 51% aan goed op de hoogte te zijn van de plannen omtrent het betaald 
parkeren.

3.6 de wijert, helpman-west en herewegwijk

Afbeelding 6: Reacties op de stelling “Ik wil daarom betaald parkeren in mijn wijk of straat.”

Grafiek 16: Er is in mijn straat of wijk te weinig 
parkeerruimte 

Grafiek 17: Ik wil daarom betaald parkeren in 
mijn straat of wijk
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Grafiek 18: Ik ben goed op de hoogte van de 
plannen om betaald parkeren in te voeren in 
mijn straat.

“De parkeerdruk is in mijn buurt het hoogst in de avonden, vroege ochtenden en weekenden. 
Dat zijn dus juist geen forenzen. Het probleem zit in de niet meer actuele berekening van het 
aantal auto’s per huishouden. Ook nemen velen een bedrijfsauto mee naar huis, wat extra druk 
oplevert. Betaald parkeren gaat het probleem niet oplossen. Meer parkeerruimte wel.”

“Ik werk veel in de Wijert, doe o.a communicatie via website en Facebook in De Wijert. Werk 
bij Platform De Wijert. De gemeente zal nog met ons als bewonersorganisatie komen praten. 
Ik ben ook koploper van wijkdeal de Wijert. Ik vind persoonlijk dat dit plan van betaald parkeren 
niet zomaar onze wijk ingevlogen mag worden. Wij werken van onderaf binnen wijkdeal en we 
werken samen. Iets drastisch van bovenaf invliegen past niet bij ons participatie. Meerderheid 
reacties FB groep = tegen.”

“Het argument dat als je het probleem voor je uitschuift en mensen dan op andere plaatsen  
zullen gaan parkeren blijft altijd van kracht. Ik woon in De Wijert-Noord en kan al zonder pro-
blemen meer dan 15 jaar lang iedere avond de auto met het grootste gemak kwijt vlak bij mijn 
voordeur. Er is altijd wel een plekje. Kortom het probleem dat wij gaan krijgen als Helpman 
betaald parkeren wordt, is samen met de oplossing (betalen) ons opgedrongen. Dat is wel heel 
eenvoudige geldklopperij.”

3 Reacties van tegenstanders uit wijert e.o. 

“Zo snel mogelijk betaald parkeren invoeren svp. Sinds er op het Helperplein en omstreken  
betaald parkeren is ingevoerd, kunnen wij onze auto vrijwel nooit meer voor onze eigen deur 
kwijt in de Sitterstraat. Zelfs niet aan de Verl Hereweg of andere straat in de buurt.”

“Vind het prima plannen. Los van een eventuele prijs discussie. Wat vooral irritant is dat is het 
gemeentelijk zwembad dat geen eigen bezoekers plekken heeft maar wel veel auto’s trekt. Nu 
met Corona iets minder omdat de wedstrijden er niet zijn maar dit zorgt er vaak vóór dat we niet 
zelf kunnen parkeren of uitritten bezet zijn.”

3 Reacties van voorstanders uit wijert e.o. 
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“Ik twijfel echt of het nodig is. Al moet ik wel aangeven dat door corona de leerkrachten/leerlingen 
van oa Gomarus en de andere scholen daar op het terrein nu hun auto niet in de wijk parkeren. 
Desondanks, voor corona en toen ik nog een auto had was parkeren nooit echt een probleem. 
Als je hem niet voor de deur kwijt kon, was er om de hoek wel plek. Nu ik zelf geen auto meer 
heb zou ik bij invoering wel een bezoekerspas nemen maar de kosten daarvan zijn voor mij geen 
probleem.”

4. observaties

Het is aan de lezer zelf om aan de hand van deze enquête, reacties op Facebook en de gemeente-
lijke plannen, eigen observaties of gesprekken met bewoners een conclusie te trekken of deze wijze 
van invoeren van betaald parkeren een goed idee is.  De grote hoeveelheid reacties op de enquête 
en op Facebook laat zien dat het onderwerp leeft. Hieronder volgen  een aantal voor ons opvallende 
observaties: 

Er bestaan verschillen in reacties binnen wijken. Zo valt op dat bewoners uit Paddepoel Zuid meer 
voor betaald parkeren zijn dan Paddepoel Noord. Dat is vergelijkbaar met delen van Selwerd,  
Oosterparkwijk, de Hoogte en Helpman die nu tegen een betaald parkeerregime aanliggen. Daarbij 
is hoogstwaarschijnlijk het waterbedeffect zichtbaar. 

Voorstanders van invoeren van betaald parkeren ervaren vaak problemen met parkerende forenzen 
in hun wijk. Maar er zijn ook veel respondenten die aangeven dat er geen sprake is van wijkvreemde 
 auto’s. Dit is een belangrijk punt omdat betaald parkeren vooral forenzen moet weren om weer  
voldoende parkeerplek voor bewoners en hun bezoek te garanderen. Als de huidige parkeerdruk 
hoog is doordat er te weinig parkeerplaatsen zijn voor de bewoners en bezoekers zal betaald  
parkeren dit probleem niet direct oplossen. Het invoeren van betaald parkeren zorgt niet voor minder 
 auto’s, die zijn immers van de bewoners. Dit is ook te lezen in reacties van respondenten uit wijken 
waar reeds betaald parkeren is ingevoerd, zoals de Oranjebuurt, daar bestaat ondanks betaald  
parkeren nog steeds een parkeerprobleem. 

Respondenten vragen zich af waarom zij het probleem van wijkvreemde parkeerders zouden  
moeten oplossen. Terwijl de bron van het probleem (bv. Martini Ziekenhuis, DUO etc.) niet aangepakt 
wordt. 

Een aantal respondenten geeft aan dat parkeerdruk ook veroorzaakt wordt door hoe een wijk is op-
gebouwd in een tijd waarin er nog sprake was van minder autobezit (bv. de Wijert). Daarnaast wordt 
aangegeven dat bij nieuwbouwplannen nadrukkelijk moet worden gekeken naar de parkeernormen. 

Er zijn veel respondenten die aangeven te twijfelen aan de intenties en de invoering vooral zien als 
een manier om inkomsten voor de gemeente te genereren. Een aantal respondenten stelt daarom 
voor om bewoners een gratis parkeervergunning te geven. Ook zijn enkele respondenten kritisch op 
het onderscheid in de tarieven waarbij in de nieuwe gebieden de vergunning slechts 50 euro kost is 
dit voor bestaande wijken ruim het dubbele. 

Tot slot geven tamelijk veel respondenten aan dat zij niet betrokken zijn bij deze plannen. Het  
college wil pas na een besluit over de uitbreiding van betaald parkeren met de inwoners in gesprek, 
de vraag is of dit de goede route is. Daarnaast blijkt uit onze enquête dat het gegeven dat er klachten 
 uit een wijk komen over betaald parkeren niet hetzelfde is als het bestaan van draagvlak voor de 
invoering van betaald parkeren. 
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Bijlage 1: Resultaten
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Bijlage 2: Facebookreacties

Op facebook ontvingen wij 175 reacties op het bericht waarin wij vroegen of bewoners hun mening 
over het betaald parkeren te geven. Hieronder volgt een greep uit de reacties. Voor een volledig 
overzicht van alle reacties verwijzen we naar onze Facebook-pagina.

‘De gemeente gaat ervan uit dat er in Helpman en Coendersborg het inkomen dusdanig laag is 
dat zij het jaarlijks vergunningtarief op 50 euro zetten. Prachtig initiatief! In de Indische buurt moet 
men echter sinds dit jaar het dubbele betalen! Daar wordt van de bewoners 98,28 (tarief 2020)per 
jaar gevraagd voor een vergunning, waar komt de beleving vandaan dat deze bewoners dat wel 
kunnen betalen? Ik zie daar veel armoede en daar staan veel oude huurwoningen met label M van  
Maneschijn, deze bewoners betalen daardoor ook nog eens een hoge energie rekening! Wat klopt 
er hier niet? Meten met twee maten? Ongelijkheid in de wijken? Ik maak mij hier zorgen over en met 
mij denk ik wel meer mensen.’  

‘Of overal betaald parkeren invoeren of nergens. De bewoners moeten gewoon gratis een  
vergunning krijgen. In de Grunobuurt is het zelfs zo erg dat je daar niet eens een parkeervergunning 
meer kunt krijgen. Je bent dan verplicht een parkeerplek te huren voor 50 tot 70 euro per maand!’  

‘Zeer blij mee. De parkeerdruk in en rond de Grote Beerstraat is gigantisch en gevaarlijk. De autos 
staan zelfs op de hoeken en in bochten. Daardoor zie je ‘s avonds autos en fietsers van links en 
rechts niet meer aankomen. Ook kun je daardoor niet meer fatsoenlijk oversteken. Het ziet er niet 
uit zoveel blik voor je deur plus al die drukte en koplampen in je kamer. Zsm invoeren! Als je in de 
binnenstad woont en je wilt zo graag een auto maak het niet iemand anders zijn probleem. En het 
zijn bijna alleen maar witte nummerborden die hier hun auto parkeren in het centrum wonen en er 
‘s weekends mee naar hun ouders gaan.

‘Wat een onzin. Winkelcentrum Paddepoel heeft al betaald parkeren. En dan nog de bewoners in 
hun eigen woonwijk laten betalen? Iedereen parkeert gratis 1,5 uur bij de parkeerplaats. Waardoor 
er in mijn straat altijd parkeergelegenheid is. Terwijl ik circa 500 m van de winkelcentrum woon.’ 

‘Goed plan. zeker nu er minder parkeerplaatsen terugkomen na aanpassing in o.a. de Mispellaan. 
Ook wordt er veel geparkeerd in Selwerd door mensen die buiten de stad wonen vervolgens fiets 
uitladen en hun weg vervolgen naar het werk. Maar ook door bewoners die aan de andere kant van 
de eikenlaan wonen omdat daar al betaald parkeren is ingevoerd.’ 

‘Goed te doen op jaarbasis, best veel wildparkeerders in Helpman. Auto’s staan er soms lang en 
bestuurders vertrekken meestal per fiets.’

‘Tegen parkeerbelasting an sich, maar het is óf overal gratis óf overal betalen. Nu is het een  
puinhoop met parkeren in de zone waar het gratis parkeren is naast een betaald parkeren zone. Het 
blijven opschuiven per kleine zone is het verschuiven van het probleem en geeft behoorlijk over-
last. Ik heb ervaren dat met het invoeren van betaald parkeren in die zones weer voldoende ruimte 
ontstaat voor de bewoners maar dat de zone ernaast dan weer de "klos" is. Het valt mij op dat het 
percentage Duitse kentekens wel heel erg hoog is in onze buurt omdat we naast een betaald 

parkeren zone wonen. Het zijn dus niet alleen forenzen die voor de onevenredige parkeerdruk  
zorgen. Daarom ben ik voor het invoeren van een groot gebied in één keer. Maar geef dan  
bijvoorbeeld per huishouden één gratis parkeerpas op kenteken. Dat moet niet zo moeilijk zijn.’ 

‘Bewoners gratis, bezoekers dan maar betalen... want voor onszelf is er amper plek. In sommige 
straten staan ze gewoon de helft op de stoep geparkeerd en er wordt niet gehandhaafd, das echt 
storend. Ik woon in selwerd.’ 
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‘Op de Paterswoldseweg, tussen Laan v.d. Vrede en Overwinningsplein veel forenzen met  
vouwfiets in de kofferbak. Ook bewoners uit aangrenzende wijk, met betaald parkeren, parkeren 
hun auto in dit gebied. Gaan dan op de fiets (die ze tussen de parkeerplaatsen hebben gestald) 
naar huis. Ook regelmatig langparkeerders met al dan niet Duitse kentekens. Ook komen er meer  
invalide parkeerplaatsen die parkeerruimte voor overige bewoners “wegnemen”. Wat mij betreft: 
betaald parkeren in Corpus den Hoorn een uitstekend idee! Een manier om parkeerplaatsen voor 
de overige “echte”bewoners te garanderen.’

‘In de oranjebuurt is het al jaren betaald parkeren. De parkeerdruk is alsnog enorm hoog. Ik vind 
het vooral bijzonder dat je moet betalen voor een vergunning maar geen recht hebt op een parkeer-
plaats. Nu zijn er weer 2 plekken voor elektrische auto’s bij gekomen in een straat met alleen maar 
sociale huurwoningen. er waren al 2 en die 2 zijn zelden beide bezet. Waarom dan nu nog 2 erbij 
als de parkeerdruk al zo belachelijk hoog is.’  

‘Ik woon in de dierenriemstraat en het staat hier vol met auto's van niet bewoners. Als bewoner moet 
je echt geluk hebben wanneer je, je auto in je eigen straat kan parkeren. Veel mensen uit tuinwijk 
en oranjewijk waar het al wel betaald parkeren is zetten hier hun auto neer.’ 

Is betaald parkeren wel de oplossing? Laten we het eens anders benaderen. Gratis, goed en  
frequent openbaar vervoer binnen de gemeentegrens met daarbij gratis parkeren op P&R 
voor iedereen die personen, bedrijven of instanties in de gemeente Groningen bezoekt. De  
parkeerdruk door niet bewoners zal hierdoor afnemen waardoor de eigen bewoners gratis in de 
gemeente kunnen blijven parkeren en genoeg ruimte overblijft voor het gratis parkeren door hun 
bezoekers. Bezoekers uiteraard alleen gratis voor een X aantal uren.



Beijum

1 slecht plan van groenlinks

2 Te weinig parkeerruimte betekent niet dat er door anderen dan bewoners
geparkeerd wordt. Hier hebben meerdere huishoudens 2 of meer auto's, dan
volstaat parkeren op eigen erf niet en ontstaan er tekorten. Ik zie betaald
parkeren als 1) extra inkomsten voor de gemeente en 2) GroenLinks ziet ons
natuurlijk liever zonder auto

3 Dit is alleen een ordinaire manier om mijn portemonnee nog sneller leeg te
krijgen.

4 Hoe zit het met de bewoners van de straat. Krijgen die wel de gelegenheid
om gratis voor de deur te parkeren?

5 vergunning met kaart voor visite en parkeermogelijkheden gratis aan de
wijkring

6 Het enige dat ik kwijt wil is dat de vergunningen voor kostprijs zouden moeten
worden verstrekt omdat autobezitters ook al wegenbelasting betalen. Ik heb
idee dat dit als een inkomstenbron wordt gezien!

Binnenstad

7 Betaald parkeren waar dan ook spekt enkel de staats/gemeentekas en voegt
helemaal niets toe aan beperking van verkeer / parkeren

8 Bekijk foto/film materiaal uit verleden. Straten waren veel breder. er was veel
meer plek om te parkeren. Vergunninghouders en invalideplaatsen zijn een
probleem wanneer mensen hun auto niet gebruiken en een plek bezet
houden. Op de 4 plekken in mijn straat stond vorig jaar 1 auto het hele jaar
op dezelfde plek, dat is een probleem. De gemeente versmalt te veel straten
net als de Elzenlaan. De Qbuzz wil er ook niet meer doorheen. Verlies van
parkeerplekken en bus Station Noord parkeergarage no...

9 Betaald parkeren in de stad is immens duur. Af en toe heb ik mijn auto, die ik
maar bij m'n ouders heb gezet mee. Ik ben dan tussen de 12-68 euro per dag
kwijt ik vind het belachelijk!!!!

10 Waardeloos als je in de binnenstad woont

11 Betaald parkeren is niet de oplossing. Dat is de kassa spekken van de
gemeente, maar het lost niet het parkeerprobleem op. Alleen extra
parkeerplaatsen maken.......dat is de oplossing.

12 Er zijn plannen om het parkeren in de binnenstad nog verder te verhogen
naar ca 350 euro, maar een groot deel van de plaatsen wordt voortdurend
bezet gehouden door containers en werkvoertuigen die ook buiten de vakken
geplaatst kunnen worden. Een prijsverhoging lijkt onzinnig, handhaving op
gebruik van plekken zonder ervoor te betalen biedt meer uitkomst



13 Afkeuren “betaald parkeren”

Corpus den Hoorn

14 goede ontwikkeling. gaat wild" parkeren door bijvoorbeeld bezoekers Martini
ziekenhuis tegen."

15 liever gisteren dan vandaag!

16 Als de gemeente maar lang genoeg doorgaat met deze valse argumenten,
het creëren van een probleem dat er niet is en dan steeds weer een ring van
betaald parkeren rond het centrum invoeren, dan kun je dit overal wel
invullen. Verder belachelijk dat bezoek straks niet meer zonder zorgen langs
kan parkeren. Aanmelden vergeet je zo en ook met een
bezoekersvergunning kan iemand straks NET geen 2 dagen per week bij mij
in de buurt staan. Pure pesterij. Niet iedereen kan met bus, fiets of taxi
komen.

17 Parkeren hoeft geen melkkoe van de gemeente te worden.

18 Er is in Corpus den Hoorn geen parkeerprobleem. Wij hebben regelmatig een
auto te leen, of bezoek dat langskomt, en zij kunnen altijd de auto dichtbij
(max 2 minuten lopen) parkeren van het huis. Het vooruitzicht van extra
kosten voor een parkeervergunning weerhoudt ons er nu van om een eigen
auto aan te schaffen. Ook de forenzen met de vouwfiets zien we hier een
enkele keer, maar is verwaarloosbaar tov het idee dat de gemeente nu
schetst.

19 Graag asap!

20 Niet over de plannen

21 Medewerkers / bezoekers Martini / Overwinningsplein / buurtkerken
gebruiken vaak 'onze' plekken!

22 Bij mij in de straat is blijkbaar (zonder overleg) wel plek voor een
parkeerplaats van Greenwheels, maar er zou te weinig plek zijn voor mijn
auto? Betaald parkeren in deze wijk lijkt meer op een extra belasting dan dat
er een probleem is wat opgelost moet worden.

23 Het is volkomen belachelijk om betaald parkeren in een woonwijk toe te
passen van een buitenwijk.

24 belachelijk

25 Er is totaal geen parkeerdruk in de wijk en ben daar fel tegen.

26 Hier (R. Schumanstraat, Hoornsemeer) is geen parkeerprobleem. Waarom
betaald parkeren om een probleem op te lossen dat er niet is?

27 Gemeente  en de regering zien de automobilist als melkkoe riekt naar
machtsmisbruik

28 Het is niet nodig om in te voeren  er zijn hier geen problemen met parkeren
en bij mij komt het alleen over als een manier van de gemeente om geld te
krijgen zonder iets terug te doen voor de burger. Als je wel betaald parkeren
in wilt voeren dan stel ik voor om alle inwoners gratis een parkeervergunning



aan te bieden.
29 Er is altijd genoeg ruimte om te parkeren. Ook in omliggende wijken zijn

voldoende parkeerplaatsen beschikbaar. Het is absurd om in wijken ver van
de binnenstad betaald parkeren in te voeren. Betaald parkeren lost geen
probleem op maar jaagt bewoners en bezoekers op kosten. Wil het college
betaald parkeren invoeren vanwege de linkse autohaat, of zijn de linkse
plannen van het college zo duur dat ze allerlei bronnen zoeken om de
gemeentekas te spekken?

30 NIET DOEN!!

31 Veel “wijkvreemden” parkeren hier tussen 7.30 uur en 8.30 uur, nemen hun
vouwfiets uit de auto en komen rondom 17.00 uur terug om hun auto op te
halen.

32 Absoluut onnodig! Ik ervaar geen moeite met parkeren. Ik kan mijn auto altijd
voor mijn woning kwijt en merk niks van forenzen die daar zouden parkeren.
Naar mijn idee gunstig voor de kas van de gemeente maar zeker niet voor de
bewoners!

33 Ik vind het belachelijk bewoners moeten dus boeten omdat er mensen van
buiten de stad hier parkeren. Dit slaat helemaal nergens op als tegen de
zogenaamde overlast is dan geef je bewoners een gratis parkeerkaart . En
laat je mensen die hier voor hun werk bezoek komen betalen. De stad word
zo steeds minder voor haar inwoners en meer voor bezoekers passanten

34 Prima plan

35 Belachelijk! Waarom zou je moeten betalen, terwijl een auto op zichzelf al
een hele investering is? Als starters hebben wij (mijn vriend en ik) een
appartement gekocht met hulp van mijn schoonouders. Wat een bijzondere
zegen is! Tegelijkertijd wordt het vrij onmogelijk gemaakt voor starters om een
fijn, schuldenvrij leven met vrijheid op te bouwen. Het wordt steeds meer
leven om te werken in plaats van werken om te leven :)

36 Geen betaald parkeren.

37 Ja, de plannen waarin staat dat er meer groen en speelruimte komt voor
betaald parkeren geloof ik niets van. Daar is geen ruimte voor in de
betreffende wijken of helemaal geen behoefte aan.

38 Ik ben tegen invoering van betaald parkeren.  Mocht er echter toch voor
worden gekozen, kies dan voor een systeem waarbij meerdere bezoekers
tegelijk van een bezoekerskaart gebruik kunnen maken. Dus een max aantal
uren per week of maand bezoek, maar je mag ze wel aan meerdere auto\'s
tegelijk besteden. Anders kan op verjaardag bijv 1 bezoeker vd kaart gebruik
maken en de rest moet toch naar de parkeerautomaat lopen.

39 Zonder enige vorm van inspraak krijg ik een brief dat onze straat betaald
parkeren wordt. Niet nodig omdat er voldoende parkeerplaatsen zijn en wij
onnodig extra kosten moeten maken. Bewoners kunnen nu een jaarkaart
kopen en een kaart voor bezoekers. Wij wonen echt buiten het centrum dus
het is niet nodig!!



40 Ik vind het plan van Groenlinks om betaald parkeren in te voeren in wijken die
zo ver van de binnenstad liggen weer extra lastenverzwaringen voor
bewoners die het toch al niet zo ruim hebben.

41 Ik vind dat bewoners voor 1 auto gratis een parkeervergunning zouden
moeten krijgen. Voor een 2e auto zou dan betaald moeten worden. En er zijn
veel mensen met twee of meer auto\'s in de wijk. Bezoekers zouden gewoon
moeten betalen. Dit zou eerlijk zijn en maatschappelijke draagbaarheid
daardoor vergroten.

42 Doen

43 Is gewoon extra belasting. Lost geen probleem op

44 Ik vind dit een voornemen om de kas te spekken. In onze wijk parkeren
bewoners en mensen die een winkel bezoeken.

45 Binnen de ring prima en begrijpelijk. Buiten de ring onzin. Is het om meer
geld op te halen? Doe dan eerst een iets aan de kwaliteit van asfalt en
andere wegen. Gaat al jaren hard achteruit

46 Parkeren gewoon overal gratis.

47 Als er al overlast is, zorg dan voor meer parkeergelegenheid op tactische
plekken

48 Geen goed idee. Parkeerruimte genoeg en geen  overlast .

49 Ik ben juist vanuit het centrum naar deze wijk verhuisd, omdat hier nog veel
ruimte is om je auto te parkeren. Ik kan altijd mijn auto kwijt hier, dus de
plannen slaan echt nergens op. Het is weer een dikke melkkoe van de
gemeente om tekorten op te lossen die ze zelf hebben veroorzaakt!

50 Opgedonderd

51 Absoluut belachelijk, weer een manier om geld binnen te harken! Wij redden
het hier prima in de wijk met parkeren dus laat het zoals het is , soms kun je
iets dat goed is gewoon met rust laten!!!

52 Absurd! Gewoon een melkkoe van de gemeente

53 Ik vind het een slecht plan om betaald parkeren in te voeren in onze wijk

54 Als het betaald parkeren wordt dan niet bezoekers passen voor een korte tijd.

55 Ik ben er zwaar op tegen maak al kosten genoeg overal op ben al blij goed
zonder betaling te kunnen parkeren als het toch wordt doorgezet verwacht ik
ook een vaste parkeerplek op kenteken

56 Vooral niet doen!! Nog meer belasting is niet gewenst.

57 Hier is genoeg P ruimte voor iedereen

58 Betaald parkeren in onze wijk is niet nodig. Er is geen parkeeroverlast. Extra
belasting heffen zet (helemaal nu in crisistijd) kwaad bloed.

59 niet mee eens

60 Niet mee eens



61 Goed idee. Betaald parkeren reguleert. En wat zijn nou de parkeervergunning
kosten op de totale kosten van een auto? Peanuts.

62 Hou toch es op..

63 Slecht idee om betaald parkeren in te voeren in de Hoornse Meer

64 Ik hoop dat er een goede plan komt, zodat in mijn straat (Invasiestraat), wat
meer geparkeerd kan worden. Desnoods betaald parkeren.

65 Niet anders dan dat het geldklopperij is. Auto’s horen er nu eenmaal bij en
zolang het openbaar vervoer duur is zal dat zo blijven. En zolang je nog veel
meer tijd kwijt bent met het openbaar vervoer ook. Ik ben echt helemaal
tegen betaald parkeren voor bewoners in hun eigen straten.

66 Bij mij in Corpus den Hoorn Noord zie ik alleen maar bewoners parkeren.
Nooit vouwfiets-forenzen.  Er is genoeg plek! Ik zie het betaald parkeren dan
ook als extra onnodige belasting. Dat pik ik niet. Er is hier geen
parkeerprobleem!

67 Weer een melkkoe voor de gemeente, net als de hondenbelasting

68 Voor betaald parkeren in de Hoornsemeer is geen enkele noodzaak te
bedenken.

69 Het is alleen om het parkeergeld te doen en heeft niets met
verkeersdoorstroming te maken.

70 Dit is weer typisch een actie om meer geld uit de zakken te kloppen voor de
gemeente. In onze wijk Hoornsemeer zijn er geen problemen m.b.t. parkeren.
Dus overheid /gemeente ga eerst terug naar de tekentafel!

71 Hier in de straat is er genoeg parkeerruimte ook wordt er niet geparkeerd
omdat het gratis is. Ook in de rest van de buurt is er genoeg parkeerruimte.
Dus betaald parkeren is zeker overbodig.

72 Lijkt me onnodig, soms alleen wat minder parkeerruimte omdat mensen soms
2 autos hebben

73 Maak alternatieven aantrekkelijk (OV, fietsroutes, deelauto’s), zodat mensen
zelf kiezen voor een auto minder.

74 Er is in mijn wijk geen parkeerprobleem. Ik heb de indruk dat alleen bewoners
hier parkeren. Ik zie geen forenzen. Er is altijd plek om de auto in de buurt
van het huis te parkeren. In mijn wijk is geen parkeerprobleem.

75 Het is voor mij nooit een probleem om een parkeerplek te vinden, dat het niet
altijd direct voor de deur is vind ik geen probleem.

76 Vind het echt overbodig om hier betaald parkeren in te voeren. Er is geen
parkeeroverlast.

77 In onze straat wordt veel geparkeerd door werknemers en bezoekers van het
Martini Ziekenhuis. De kosten voor het parkeren heeft het MZH bestuur zo
hoog gemaakt dat het parkeerterrein tegenover het Ziekenhuis en de
parkeergarage er verlaten bijliggen gedurende de loop van de dag.
Terugpakken van de openbare ruimte hoeft niet zo ingewikkeld te zijn. Als
bewoner zie ik het invoeren van betaald parkeren als geldklopperij van de



gemeente Groningen.
78 Ik ben expres in een wijk gaan wonen waar geen betaald parkeren is

vanwege het gemak voor bezoekers om langs te komen. Er is hier altijd
voldoende plek om te parkeren, wat mij betreft is het dus ook overbodig.

79 er is genoeg ruimte in mijn straat, alleen met zonnige dagen in de zomer of
als er ijs ligt, maar dan nog komen er veel mensen op de fiets, dus onzin vind
ik! genoeg plek!

80 Lijkt op een oplossing voor een probleem wat er niet is. Zolang de forenzen
elkaar netjes afwisselen is er immers niks aan de hand.

81 Liever vandaag dan morgen betaald parkeren invoeren. Teveel forensen met
vouwfietsen in de achterbak. Teveel auto’s uit  genabuurde betaald parkeren
gebied.

82 Liever vandaag dan morgen invoeren.

83 Graag direct invoeren. Ben zat van de wekenlang geparkeerde auto,
forensen met vouwfietsen en parkeerders uit genabuurde wijk met betaald
parkeren. Ook heb ik deze enquête een paar keer ingevuld omdat er telkens
iets mis ging.

84 Het lijkt bedoelt om de gemeentekas te spekken. Verhoog dan simpelweg de
belasting. Dat scheelt aankoop en onderhoud van parkeermeters en de
arbeidskosten van parkeercontroleurs.

85 Ik vind het in mijn wijk Corpus Den Hoorn absoluut niet noodzakelijk. Zorg er
liever voor dat betaald parkeren in het centrum en de wijken direct rondom
het centrum weer een normaal betaalbaar tarief krijgt + het openbaar vervoer
goedkoper maken (is ook nog eens beter voor het milieu!!!). Het OV is te
duur, daarom gaan mensen liever met de auto. Het parkeren is te prijzig in
het centrum en logischerwijs zoeken deze automobilisten goedkopere
alternatieven.

86 Ik ben het oneens met uitbreiding naar betaald parkeren in mijn wijk Corpus
den Hoorn Zuid (en straat SOJ Palmelaan). Ik ervaar nooit overlast, er zijn
veel vrije parkeerplaatsen en er is voldoende parkeerruimte vlak voor mijn
deur voor zowel mijzelf als bezoekers.Betaald parkeren in de binnenstad vind
ik een logische keuze van een gemeentebestuur maar uitbreiding naar een
ver gelegen buitenwijk waar geen hinder wordt ervaren absoluut niet.

87 Ik vind het helemaal niets als er in mijn wijk betaald parkeren wordt
ingevoerd. Er is ruimte zat om te parkeren. Ik zou alleen maar extra geld kwijt
zijn.

88 Slecht plan

89 Volkomen absurd! Geen problemen door gesuggereerd overlast van parkeren
door mensen buiten de wijk. Genoeg parkeerplekken beschikbaar. Op
tijdstippen waarop bewoners normaliter thuis zijn max 70 pct vd
parkeervakken bezet. Argument van Pen R gaat ook niet op want er is hier
Überhaupt geen P en R in de buurt.



90 Door een enkele dwaas die meent dat hier wel eens iemand parkeert die hier
niet woont wordt nu de gehele wijk opgezadeld met met jaarlijks extra kosten.
Dit terwijl er volstrekt geen te kort aan ruimte is!

91 Hele stad betaald parkeren tegen fors hogere tarieven dan nu. .

92 Slecht plan. Geen parkeerdruk in mijn deel Hoornse Meer. Geeft onvrijheid.
Mis n echt doel

93 Groen links jaagt wederom automobilist op kosten!

94 Belachelijk en totaal overbodig. Gasten moeten straks betalen om op bezoek
te komen terwijl hier totaal geen noodzaak voor is. Is gewoon verkapte
belasting

95 Belachelijk! Soort vam verkapte belasting. Als je sluipparkeren tegen wil
gaan, geef dan alle bewoners 1 parkeerkaarten per adres. Dan houdt je dat
tegen. Nu is het gewoon verkapte belasting..

96 Ik vind het zeer onnodig, evenals mijn buurtgenoten. Wij ervaren juist vrijheid
in het parkeren in onze wijk, en willen niet over naar betaald parkeren. Er is
geen sprake van overlast in onze wijk. Ik kan me voorstellen dat direct bij het
Martini zkh hier sprake van is, maar in de nabije wijken is hier geen sprake
van en is alleen maar straffend voor bewoners!

97 Ik wil absoluut geen betaald parkeren in de wijk! Absolute onzin.
Geldklopperij bij de bewoners. Er is hier genoeg parkeerruimte.

98 Dit is alleen maar om de gemeentekas te spekken. Hier is geen
parkeerprobleem!!

99 Wanneer betaald parkeren wordt ingevoerd, maak het gratis voor bewoners
en laat anderen betalen. Dit is volgens mij eerlijk, anders lijkt het erop dat de
gemeente op deze manier geld probeert binnen te halen.

100 Er is bij ons altijd ruim voldoende parkeergelegenheid. Wij zijn er zeer op
tegen dat in ons deel van Hoornse Meer betaald parkeren wordt ingevoerd.
Nu dreigt de Vereniging van Eigenaren M.K. Gandhiplein een deel van het
groene binnenplein op te offeren aan meer eigen parkeerplaatsen voor de
bewoners van het appartementencomplex. Betaald parkeren hier invoeren
gaat dan ten koste van het groen.

101 Betaald parkeren niet nodig in Corpus den Hoorn

102 Ik kan mijn auto elke dag gemakkelijk parkeren op straat, vrijwel altijd voor de
deur.

103 Betaald parkeren zou kunnen, als de parkeertijd voor bezoek verlengd wordt
naar 12 of 24 uur. Bezoek blijft zelden maar een paar uur en blijft regelmatig
een dag. In de binnenstad is voldoende betaalde parkeergelegenheid op
loopafstand waar langer geparkeerd kan worden. In de nu geplande wijken
niet of onvoldoende. Dit lees ik nergens terug.

104 Ik ben het er mee oneens als betaald parkeren wordt ingevoerd in Corpus
den Hoorn. Dat jaagt ons bezoek op kosten en het is totaal niet nodig want er
is in de wijk geen parkeerprobleem. Het lijkt er meer op dat de gemeente de
opbrengsten van betaald parkeren goed kan gebruiken, maar er is geen



goede reden voor.
105 Betaald parkeren in deze wijk is compleet overbodig en ongewenst.

106 Extra inkomsten gemeente. En parkeerdruk gaat sowieso toenemen t.g.v.
meer laadpalen, plekken zullen tijdens daguren veelal niet gebruikt worden
en als parkeerplek niet gebruikt mogen worden en 's avonds begint de
zoektocht naar een vrije laadpaal!

107 Er is geen overlast dus betaald parkeren is niet nodig. Het invoeren van
betaald parkeren zorgt juist voor overlast en vermindering van het
wooncomfort.

108 Niet doen

109 Meer dan de helft van de bestaande parkeervakken staan leeg op tijdstippen
dat iedereen thuis is. Meer dan 75 procent van de vakken staan leeg tussen
08:00-17:00. Echt een schande dat hier in Corpus den Hoorn Noord betaald
moet worden voor het parkeren. Laat de raad maar op een andere manier
hun tekorten bijvullen. Dramatisch besluit.

110 Ik vind het onbegrijpelijk en vraag mij af hoeveel mensen in onze wijk
(Corpus den Hoorn) dit nodig vinden. Er is altijd, elk moment van de dag,
genoeg parkeerruimte.

111 Nog nooit problemen gehad om dicht bij huis een parkeerplek te vinden. Ook
niet bang dat dat in de toekomst gaat gebeuren als bij aangrenzende wijk
betaald parkeren wordt ingevoerd. Zeker niet als na de corona mensen toch
meer thuis blijven werken. Beschouw dit als burgers onnodig op kosten
jagen.

112 Gewoon niet doen!

113 Dit doet niets voor de auto's in mijn straat, behalve de eigenaren laten
betalen. Overigens ook niet solidair, mensen met opritten ontlopen deze extra
belasting.

114 Overlast in onze wijk wordt die wordt veroorzaakt door het Martiniziekenhuis
moet i.o.m. met het ziekenhuis worden opgelost en niet door in een hele wijk
betaald parkeren in te voeren. Daarnaast begrijp ik niet dat het Hoornse park
buiten de plannen blijft, terwijl de afstand tot het centrum gelijk is

115 Ik woon al 31 jaar in de wijk Hoornsemeer en heb altijd probleemloos mijn
auto kunnen parkeren. De plannen van de gemeente om betaald parkeren in
te voeren in onze wijk beschouw ik puur als een melkkoe voor de gemeente
Groningen. Wij als wijkbewoners zijn nergens gehoord of geïnformeerd over
deze plannen. Het merendeel, zo niet alle wijkbewoners, zijn ontstemd over
het betaald parkeren door de gemeente. Mvg, Dinie Schuring.

116 Tijd geleden in Groningen komen wonen, speciaal in buitenwijk
(CorpDenHoorn) vanwege vrij parkeren, ook met oog op bezoek van
fam/vrienden elders uit het land. Nagenoeg geen parkeeroverlast, hooguit bij
bijzonder evenement in Martiniplaza, uitvaartcentrum of kerkgangers, maar
dat vinden we geen overlast/druk. Gebruik eenvoudige auto met lage kosten
vanwege zeer weinig inkomen. Kan er geen extra kosten bij gebruiken.



117 Dus gemeente Groningen wil de automobilist weer eens extra belasten terwijl
de automobilist al veel betaald denk aan bpm,btw,accijnzen en dan een tte
kort creëren aan  parkeergelegenheid door het opheffen van
parkeergelegenheid Om exra groen en bankjes te installeren En stadspark
wordt door dezelfde gemeente gesloopt en dat was een plek voor bankjes ed
En wat gaat de gemeente doen met hoornse meer ? Dit is weer eens het
zoveelste bewijs van onkunde bij de gemeente Groningen Svp blokkeren

118 Onzin dat in hoornsemeer betaald parkeren wordt ingevoerd! Ik woon hier nu
al jaren, altijd parkeerplek. Ik ben bewust buiten de stad gaan wonen ivm
geen parkeerkosten. Ook het idee dat bezoek moet betalen voor parkeren als
ze op bezoek zijn, vreselijk!!!! Dat het in de zomer drukker is, vanwege de
plassen, tja.. bewoners worden de dupe van dit beleid, mocht het doorgaan.
voor bewoners gratis parkeren, bezoekers betalen prima. Denk ook maar
eens aan martini medewerkers... zucht!!

119 Tuurlijk wel. Maar heeft toch geen zin.

120 Ik wil graag betalen, er is enorm veel parkeer overlast personeel martini
ziekenhuis en andere bedrijven, en veel mensen die de auto parkeren en dan
op de fiets verdergaan.

121 Het zou voor mij een reden zijn om te vertrekken uit de stad Groningen. Dit
vanwege de financiële kosten die er bij komen kijken.

122 er moet beter worden gekeken naar het parkeren bij de werkplek zelf zoals
het Martini ziekenhuis. nu staat daar de parkeergarage en de parkeerplaats
leeg omdat men daar moet betalen en het personeel nu bij ons in de straat
gratis gaat parkeren.

123 Betaald parkeren lost het probleem niet. Bewoners worden alleen maar met
extra kosten belast!

124 Het verplaatst de problemen en is alleen maar om extra geld te krijgen voor
de gemeente. Wij hebben eerst elders gewoond en konden met een
vergunning ook de auto nooit kwijt. En moesten dan noodgedwongen elders
parkeren en weer betalen. Zo worden mensen steeds meer op kosten
gejaagd

125 Groningen moet eens ophouden om over de rug van zijn bewoners hun
miskopen e.d. te financieren

126 Wordt er dan ook gecontroleerd,  en bekeurd voor fout parkeren? Nu namelijk
zelden of nooit.

127 In de straten rondom mijn woning is geen sprake van parkeren door
forenzen, uitsluitend door bewoners (en daar is vaak al onvoldoende ruimte
voor). Betaald parkeren invoeren zal dus geen enkel effect hebben, behalve
dan voor de gemeentekas

128 Uitstekend, liever vandaag dan morgen, wij zijn hier een transferium voor
mensen die in de binnenstad werken, heel vervelend. Plus als er iets
georganiseerd is in het Martiniplaza is het hier ook onmogelijk parkeren.
Verder parkeert iedereen vanuit de stadsparkwijk zijn auto hier in de straat.
Omdat ze weigeren om te betalen. Vind ik onterecht. Dus onmiddellijk
invoeren, dat betaald parkeren! Als je een auto kunt bekostigen dan kun je



ook betalen voor het parkeren.
129 Geen idee wat de tarieven worden, dat mag duidelijker gecommuniceerd

worden.
130 Geldklopperij. Als je het doet om de parkeerdruk te verlagen moet je kostprijs

voor de parkeervergunning doorbelasten. Dus Max €15,- per jaar.
131 het zou alleen overdag kunnen in corpus den hoorn. \'s avonds is het

probleem weg, het ziekenhuis is het probleem
132 Per huishouden een gratis vergunning voor de auto\'s in het huishouden. Te

controleren op tenaamstelling adres. Dan kan de bewoners parkeren wel
gratis vergunning krijgen.

133 Belachelijk idee dat wij financieel moeten opdraaien voor de megalomane
plannen van de gemeente Groningen. Er is hier totaal geen parkeerprobleem

134 Te ver van het centrum voor betaald parkeren en nooit gebrek aan
parkeerruimte in de wijk Hoornsemeer. Zodoende ordinaire geldklopperij.

135 Ik ben een voorstander afhankelijk van de afspraken/regelingen vanuit
gemeente voor buurtbewoners

136 Schandalig dat betaald parkeren dat is gewoon weer een melkkoetje voor de
gemeente. Er komen niet meer parkeerplekken door. En dan zeker ook nog
met zo’n aso auto rond rijden die boetes uitdeelt. De overheid lijkt steeds
meer op de maffia. Geen ontkomen aan, betalen en service ho maar.

137 Ik heb geen auto, dus geen hinder dat forenzen mijn parkeerplek inpikken
(dat gebeurt wel

138 Bewoners van de wijk Hoornsemeer worden hierdoor onnodig op kosten
gejaagd.

139 Ik vind in mijn straat betaald parkeren onnodig. In de andere gebieden vind ik
het ook onnodig. Het probleem is het aantal parkeerplaatsen. Eerst het aantal
parkeerplaatsen verhogen, dan pas kijken of er ergens overlast is en wat
daar het goede middel voor is.

140 Zo snel mogelijk invoeren

141 Betaald parkeren is een melkkoe, probleem is veroorzaakt door gemeente bij
initiële deel invoering betaald parkeren. Overal gratis parkeren en beter OV
werkt veel beter! Ov in Groningen verre van efficiënt geregeld! Forenzen aan
stadsgrenzen opvangen en met efficiënt functionerend OV verder laten reizen
naar bestemming in Groningen.

142 niet doen. lijkt weer een melkkoe te worden. betalen al genoeg.

143 Het is geldklopperij. Alleen voor de gemeente. Een vergunning betekent nog
niet dat je parkeerplaats hebt.

144 Nou ik vind het lastig, momenteel is er ruimte maar als iedereen straks weer
aan het werk is en Martini Plaza draait weer volop dan is het parkeren hier
ook een drama! En iedereen die in de binnenstad werkt parkeert hier en pakt
zijn of haar vouwfiets



145 het is een belachelijk idee dat de mensen minder zouden gaan autorijden als
betaald parkeren wordt ingevoerd. het is puur om de kas te spekken van de
gemeente. Door straten anders in te richten en auto\'s niet achter elkaar te
parkeren maar haaks op de straat verdubbel je zomaar het aantal plaatsen.
dat is veel zinvoller...

146 Waarom moet ik betalen voor een vergunning als ik hier woon? Is eerlijker
dat ik als bewoner een vergunning op mijn naam en mijn auto gratis kan
krijgen (net als bezoekersvergunning) en dat als andere mensen willen
parkeren dat die er voor moeten betalen. Slaat toch nergens op dat ik hier
woon, en omdat andere mensen hier graag parkeren dat ik er voor moet
gaan betalen?

147 Belachelijk

148 Hopelijk niet alleen maar een melkkoe voor de gemeente om extra inkomsten
te genereren. Daarnaast is het wel te hopen dat het voor iedereen betaalbaar
is en blijft.

149 Zo snel mogelijk zo dat de mensen van ziekenhuizen en bezoekers normaal
weer op eigen parkeerplaats parkeert

150 Z.S. M aub

151 voor mijn wijk en zeker mijn straat is de prullenbak een goed idee voor deze
plannen het is alleen bedoeld om geld binnen te halen.En voegt niets toe aan
woonplezier.in tegendeel zelfs

152 1 auto per woning gratis, 2e en volgende en bezoekers betalen

153 Waardeloos dat bewoners de dupe worden van wildparkeerders. Ik zou er
volledig achter staan, als de bewoners vrij zijn van parkeer kosten, en de rest
die daar de auto wil stallen gewoon laten betalen.

154 Waardeloos. Gaat niet helpen los van het vullen van de zak met geld wat
uiteindelijk niet besteed wordt aan verbetering van de parkeergelegenheid

155 Het enige wat onduidelijk is op welke termijn dit ingevoerd gaat worden.

156 Informeer ook eens naar parkeergarages die grotendeels leeg staan door te
hoge huurprijzen

157 Gewoon zo laten ruimte genoeg

158 Niet door laten gaan. Onzinnig om er extra voor te moeten betalen.

159 Ik woon aan de boerhaavelaan en achter de eensgezinshuizen zijn tientallen
parkeerplaatsen die niet gebruikt worden , dus is er geen oneigenlijk gebruik
door mensen die hier niet wonen .

160 Er is zat ruimte om te parkeren. Het argument dat er betaald parkeren moet
komen om bewoners genoeg parkeerruimte te bieden gaat niet op. Het enige
argument dat hier zou kunnen gelden is het spekken van de gemeente kas.
M.a.w. wij zijn het er niet mee eens.

161 Er is in corpus den hoorn geen parkeerprobleem



162 Zolang het betaalbaar wordt voor de bewoners en met een bezoekerspas  ,
mag van mij het betaald parkeren worden hier .

163 Betaald parkeren is de grootste onzin. Dit is gewoon geld plundering bij
mensen!!!!!

164 Lost het probleem niet op. In verhouding teveel woningen per m2 en te
weinig parkeerplekken. Overal stampt men appartementen uit de grond, goed
plan. Maar waar gaan al die huishoudens parkeren? Tegenwoordig is een
appartement met 1 inkomen niet te betalen dus heb je 2 werkende ouders.
Als die nou 2 autos moeten hebben om de vaste lasten te kunnen betalen
heb je al een parkeerprobleem.

165 Ik heb meerdere auto's,  privé en zakelijk.  Ik zal moeten verhuizen.

166 Het is slimmer om de bewoners gewoon een vergunning te “geven” en die
van buitenaf gewoon te laten betalen. Nu ga je de bewoners van de wijken
straffen door een probleem wat de gemeente zelf heeft veroorzaakt. Ja, er is
overlast van ontwijkers van betaald parkeerders. Maar mensen schuiven
alleen maar op doordat een deel wel en een deel niet betaald is. Ik ben sws
tegen een vergunning overal behalve de diepenring maar dat terzijde

167 Slecht plan

168 Niet nodig! Er is hier genoeg ruimte om je auto te parkeren!

169 Parkeren in de stad is veel te duur. Parkeren in de buurt van nieuwbouw
(Woldring locatie) is niet eens mogelijk. Hoe kun je bijna 500 woonunits
maken zonder parkeerruimte?  Daardoor komt nu de omgeving in
aanmerking voor betaald parkeren. De gemeente let niet op de burger. Geld
lijkt hier de grootste drijfveer, en niet goed vooruitkijken naar de gevolgen van
...Verplaatsing van het parkeerprobleem is het gevolg. Ik verwijt de gemeente
kortzichtigheid en gebrek aan beleid.

170 We zijn er op tegen. Wij draaien weer voor de kosten op

171 Wij worden de dupe van mensen van buitenaf die bij ons parkeren en dan de
fiets pakken Hierdoor moeten wij betalen

172 ik vind het gewoon een ordinaire belastingmaatregel, en ja met linkse partijen
in het College, gaat de burger altijd meer betalen. Dit is statistisch bewezen.
Ik vind de plannen asociaal, ga maar eens een keer snijden in je
Personeelsbestand, in verhouding met een stad als bv. Amsterdam heeft de
gemeente teveel ambtenaren.

173 Ik ben er op tegen er is genoeg plek En ik wil niet betalen  voor anderen

174 Ik weet nu niet of betaald parkeren voor mijn postcodegebied gaat gelden

175 Als in een wijk gedeeltelijke betaald parkeren wordt ingevoerd. Dan zal het
zich verplaatsen naar het deel van de wijk ”niet betaald parkeren”.  Dus.  Niet
doorvoeren. Het is alleen maar spekken van de gemeentekas. Niet om de
bewoners tegemoet te komen. IK BEN TEGEN !!

De Hoogte

176 stoppen!



177 Je moet altijd maatregelen nemen omdat ze nodig zijn en niet omdat ze nuttig
zijn!

178 De gemeente gebruikt parkeren gewoon om geld binnen te harken. Iedereen
moet gewoon betalen

179 Wijk is alleen vol als alle bewoners thuis zijn, geen overlast van anderen.
Voor mij reden om uiteindelijk de stad te willen verlaten. Kosten worden te
hoog in stad.

180 waardeloos! moet ik voor mn bezoek een pas aanvragen, t geld groeit me op
de rug...

181 Overdag plek genoeg. s Avonds als de bewoners thuis zijn wel erg druk
182 Beter van niet
183 Nu parkeren hier forenzen en mensen uit de Korrewegwijk/ Indische Buurt.

Staat vol met auto\'s van mensen die hier niet wonen.
184 Mijn blok bestaat uit 12 huizen (boven- en benedenwoningen). Voor de deur

hebben we 9 parkeerplaatsen. Dat is dus al vechten om een plekje.
Tegenwoordig hebben ook veel bewoners 2 auto’s en is er dus meer vraag
dan aanbod. De oplossing ligt m.i. niet in betaald parkeren. Er is elders in de
wijk genoeg parkeerruimte (tussen de ring en de witte flat aan de Zuilen). Dat
is voor mij en meer bewoners niet praktisch qua afstand, maar daar kan
efficiënter gebruik van worden gemaakt.

185 Doen,nu is de ene helft van mijn straat bet.parkeren en de andere niet. Dus
staat het altijd vol auto,s bij mij. Ook veel Duitse nummerborden. Mensen
pakken hun vouwfiets uit de auto en gaan naar hun werk..de kant van
bet.parkeren is genoeg plaats ..dus kom maar op met betaald parkeren.

186 Omdat er steeds meer wijken om de hoogte heen betaald parkeren hebben
ervaar ik zeer veel overlast. Regelmatig kan ik mijn auto niet parkeren als ik
thuis kom van mijn werk en ben ik genoodzaakt om op een betaald parkeren
plek verderop te gaan staan. Ook staan er veel auto\'s met Duits kenteken,
weken, soms maanden geparkeerd. Ook zie ik vaak mensen inderdaad hun
vouwfiets uit de auto halen. Dus ik zou liever betaald parkeren hebben in de
wijk dan hoe het nu gaat.

187 Ik vind het ronduit belachelijk dat ik als inwoner van de gemeente Groningen,
waar ik al voldoende meebetaal aan allerlei belastingen, ook nog eens voor
parkeren in mijn eigen straat/wijk moet gaan betalen. Kom met een alternatief
voor de bewoners (bijv een gratis parkeerpas voor de gemeente Groningen)
en laat de forenzen betalen voor het gebruik van een parkeer plek.

188 Geen betaald parkeren in mijn buurt
189 Ga ergens ander het geld weg halen en niet over de ruggen van de inwoners

van Groningen
190 Ga het geld ergens anders halen, niet over de hoofden van de inwoners van

de stad.
191 Graag zo snel mogelijk betaald parkeren invoeren in onze wijk. Het is een

drama om je auto ergens kwijt te raken. Men parkeert nu zelfs al op de



stoepen en op de hoek vd straat. Hoe eerder hoe liever betaald parkeren. Dit
vinden alle buren ook!

192 Drama met parkeren in onze wijk. Oorzaak: omliggende wijken werden
betaald parkeren en daardoor verschuift het probleem. Graag zsm betaald
parkeren.

193 Ik wil dit niet
194 Veel mensen met een uitkering vinden het wel een rib uit het lijf 50 euro voor

een vergunning En dan nog eens 50 euro voor een bezoekers vergunning dat
is veel geld

195 Woonachtig in de wijk de hoogte groot parkeer probleem auto staan zelf op
de stoep. Dit komt omdat mensen een plek zoeken bij de Hoogte omdat in
hun wijk betaald parkeren is. PS: ik weet niet waar meneer van CDA woont
maar hier is het een groot probleem

196 Het parkeren in de Hoogte is een drama . Het is verschuiven van het
probleem, alle auto,s komen vanuit de wijken met betaald parkeren naar
ons. Vele auto\'s staan zelfs op de stoep.

197 Ik ben tegen het plan. Ik heb nooit geen probleem om te parkeren
198 Zo snel mogelijk invoeren
199 afschaffen!
200 Zo snel mogelijk betaald parkeren op de hoogte ben het zat dat mensen met

vouwfietsen voor mijn deur parkeren en ik mijn auto 3 straten verder op moet
parkeren!!

201 Te veel auto's in de hoogte
202 Nee tegen betaald parkeren ik betaal ook wegenbelasting
203 Belachelijk plan, Dit lost het probleem niet op en mensen met een lage

inkomen zijn hier van de dupe
204 Ik heb mij er vaak over verbaast dat dit op deze wijze wordt gehanteerd, dit

voor de mensen die in de wijk wonen en er niet om vragen om voor parkeren
voor hun eigen deur te gaan betalen. Mijn suggestie, geef de mensen die er
wonen een vrijkaart en laat mensen die er niet wonen betalen voor een
parkeerplaats. Mensen laten betalen voor een parkeerplaats in een eigen
straat kan dus echt niet!

205 Ik vind het belachelijk . Het betekent ook niet dat je dan altijd een plek hebt.
Op deze manier willen ze de auto,s de stad uit

206 Bij mij in de straat of omgeving is er altijd genoeg plek. Ik zou het daarom
echt onzin vinden dat er betaald parkeren komt

de Wijert/Helpman West/Herewegwijk

207 Betaald parkeren is niet nodig en onnodig ingewikkeld. Als het al wordt
ingevoerd, moet je bewoners een gratis vergunning + bezoekerspas geven.



208 De parkeerdruk is in mijn buurt het hoogst in de avonden, vroege ochtenden
en weekenden. Dat zijn dus juist geen forenzen. Het probleem zit in de niet
meer actuele berekening van het aantal auto’s per huishouden. Ook nemen
velen een bedrijfsauto mee naar huis, wat extra druk oplevert. Betaald
parkeren gaat het probleem niet oplossen. Meer parkeerruimte wel.

209 Het enige argument van de gemeente is het parkeerbedrijf financieel op de
been te houden.

210 Niet doen!
211 Dit is niet nodig
212 het betaald parkeren moet ten koste gaan van de autobezitter die hier niet

woont, dus de parkeervergunning voor de bewoner mag niet (veel) meer
kosten dan administratiekosten

213 Niet leuk
214 Dat ik het geen goed plan vindt. Ze willen overal geld mee verdienen
215 niet doen overdag genoeg plek s avonds ook genoeg plek
216 Nagaan hoe het in de wijken is waar nu al betaald parkeren is ingevoerd.Zijn

ze daar tevreden over de maatregel.
217 Er is te weinig plaats maar dat komt omdat de wijk gebouwd is in een tijd dat

lang niet iedereen een auto had. De auto's die er nu staan zijn van de
bewoners. Betaald parkeren lost het probleem dus niet op.

218 Ik hoop dat betaald parkeren snel wordt ingevoerd
219 Zoals het CDA al aangeeft: het is niks anders dan een manier om de

gemeentekas te spekken. Er is in De Wijert-Noord absoluut geen
parkeeroverlast. Dit mag ook echt gezien worden als een motie van
wantrouwen tegenover B&W dat er op meerdere fronten in Groningen en
omliggende dorpen een zooitje van maakt.

220 Bij ons zit de Gomarus. De leraren parkeren hier volop in de straat. En ook
wel buitenlandse auto's die hier staan voor het weekend. Maar veel
bewoners in de straat hebben 2 auto's. Dat tikt ook aan. Ik zit niet te wachten
op parkeerkosten en betalen voor parkeren waar ik woon. Wel op meer
parkeerplek. Heeft de gemeente de straat 3 jaar terug anders ingedeeld met
verhoogde parkeerplekken maar veel minder plekken dan langs een normale
stoeprand waren. X handig. Oude stoepen en strepen werkt beter

221 Onnodig, er is meer dan genoeg parkeerruimte op alle dagen van de week.
222 Moeten meer parkeerplaatsen bij.
223 Graag onze straat vanaf de Vondeliaans 1-richting maken ivm overlast van

de vele te hard rijdende auto’s. Het is nu een sluiproute om de
verkeerslichten aan de Hereweg te ontwijken.

224 Tweede auto extra belasten. Bedrijfsauto's weren.



225 Goed initiatief van jullie partij. Zo kom je te weten wat er echt speelt.Ik ben
hier echt op tegen dat er betaald parkeren wordt ingevoerd. Zelf ondervind ik
geen overlast van te veel geparkeerde auto\'s. Soms is het wel even iets
verder lopen omdat voor de deur geen plek is, maar dat is nooit heel ver.
Invoering van betaald parkeren gaat dat ook niet verhelpen. Ik denk dat dit
meer iets van autobezitters pesten is door (voornamelijk) Groen Links en een
nieuwe melkkoe voor de gemeente

226 Graag geen betaald parkeren. Het leven is al duur genoeg
227 Het zijn minima wijken. Weliswaar veel werkenden maar tegen een laag

salaris. Deze groep mag je niet op kosten jagen. Elke bewoner kan een raam
embleem krijgen, embleem houders parkeren kosteloos. Zij die geen
embleem hebben, moeten betalen. Of dit uitvoerbaar is, weet ik niet. Maar ga
niet de bewoners nog meer belasten.

228 Meest stupide idee dat er is. Zorg voor een systeem, vanuit de vrije markt,
dat lijkt op Netflix voor parkeren. Bedrijven betalen een vast bedrag per
maand en kunnen daar ongeacht het tijdstip hun medewerkers laten
parkeren.

229 Betaald parkeren vind ik niet erg fijn voor mijn bezoekers. Ik vind het
ongastvrij.

230 Vind het prima plannen. Los een eventuele prijs discussie. Wat vooral irritant
is dat is het gemeentelijk zwembad dat geen eigen bezoekers plekken heeft
maar wel veel auto’s trekt. Nu met Corona iets minder omdat de wedstrijden
er niet zijn maar dit zorgt er vaak vóór dat we niet zelf kunnen parkeren of
uitritten bezet zijn

231 Als de bedrijfsauto's nou betaald moeten parkeren en de personen auto’s niet
dan zou dat al heel wat schelen. Sommige bewoners hebben werkbij mee
naar huis en dat neemt veel ruimte in beslag

232 Betaald parkeren in de woonwijk lost het probleem niet op, maar jaagt alleen
de bewoners op flinke extra kosten. Beter zou het zijn om extra
parkeerplaatsen aan te leggen.

233 Misschien kunnen jullie het omdraaien, door bewoners een parkeerontheffing
te geven, en buitenstaanders te laten betalen. Op die manier los je ook het
parkeerprobleem op en het is wel zo eerlijk tegenover de bewoners, want die
betalen de rekening voor de buitenstaanders.

234 Ik wil geen betaald parkeren in mijn wijk, omdat dit onnodig is. Er zijn
voldoende parkeerplekken!

235 Belachelijk
236 Ik ben het er niet mee eens.
237 Verstrek bewoners een gratis parkeervergunning en verleen servicemensen

een ontheffing. Het uitbreiden van de betaalde straten verplaatst het
parkeerprobleem alleen maar verder naar nog weer andere straten.

238 Geen betaald parkeren invoeren het is super onnodig. Gemeente wilt gewoon
meer geld incasseren zoals bekend



239 Mijn straat nog niet, maar met dergelijke plannen zal dat niet lang duren. Het
is een selffulfilling oplossing door het probleem steeds verder te verschuiven
naar de buitenwijken. Voor mensen met een smalle beurs wordt het straks
niet meer te betalen om in de stad te wonen. Het eerlijke en betaalbare wat
GL nastreeft is daarmee ver te zoeken. Stad wordt hiermee meer een
Amsterdam voor de yuppen die het kunnen veroorloven. Het college gaat met
dergelijke plannen voorbij aan hun eigen plannen....

240 Ik werk veel in de Wijert, doe o.a communicatie via website en Facebook in
De Wijert.  Werk bij Platform De Wijert. De gemeente zal nog met ons als
bewonersorganisatie komen praten. Ik ben ook koploper van wijkdeal de
Wijert. Ik vind persoonlijk dat dit plan van betaald parkeren niet zomaar onze
wijk ingevlogen mag worden. Wij werken van onderaf binnen wijkdeal en we
werken samen. Iets drastisch van bovenaf invliegen past niet bij ons
participatie. Meerderheid reacties FB groep = tegen.

241 Betaald parkeren lost niks op, parkeerprobleem verplaatst zich naar de
volgende wijk.

242 Als de bewoners een gratis parkeervergunning krijgen valt er nog over te
praten. Maar nu worden we opgezadeld met extra kosten voor de auto die
nergens voor nodig zijn. Laat de gemeente zorgen dat de P&R’s goed
gebruikt worden.

243 Wat een goede idee! Hoe sneller betaald parkeren hoe beter, dan hoeven we
de auto niet meer 2 straten verderop te parkeren

244 Niet doen!!!
245 Dat het probleem zich alleen maar verspreid en je niet de hele stad

(bewoners) kunt laten betalen voor de mensen uit de stad die hun auto voor
onze deur zetten. Die er maar mee weg komen.

246 Ik vind het onzin. Het wordt allemaal onbetaalbaar zo. Ik een werkende
moeder die een auto nodig heeft voor haar werk, maar niet zoveel verdiend
dat alles maar te betalen is. Ik kan het niet betalen, en geen auto is geen
werk.

247 Geen betaald parkeren in de Wijert
248 1 ik twijfel ernstig aan het nut van betaald parkeren 2 als het toch ingevoerd

wordt gratis parkeren voor bewoners...
249 Het steeds verder verschuiven van de parkeerproblematiek ten koste van

inwoners is een slecht idee. Daarbij is de enige die profiteert de gemeente
zelf, door de parkeergelden. En de boetes. Ik woon in de Wijert zuid en kan
erop rekenen dat mijn straat na invoering betaald parkeren in noord vol komt
te staan. Daarnaast is parkeren bij de winkels zonder altijd te moeten betalen
ook erg fijn.

250 De gemeente is in zijn algemeenheid niet goed in het informeren van
bewoners over voornemens in de buurt (erg weinig in de aanloop naar de
vernieuwing van de Vestdijklaan of vooraf over de duur ervan).

251 Waarom geen betaald parkeren in de villabuurt? Daar wonen toch allemaal
rijke mensen



252 niks betaald parkeren betalen al genoeg
253 Niet doen
254 NIET  DOEN  HET WORDT AL DUURDER
255 Ik vind het vervelend dat ik moet betalen voor mijn auto, omdat er mensen

van buiten de wijk hier gratis komen parkeren om naar werk te gaan. Geef
dan de bewoners een vrijstelling ofzo.

256 Graag in de Hora Siccamasingel betaald parkeren invoeren. Loopt daar de
spuigaten uit met forenzen die daar hun auto parkeren. Tevens is er veel
sprake van wildparkeren

257 Waardeloos, in de Wijert vanuit de wijkdeal, waar ik in zit, gehoord dat er
weinig draagvlak is.

258 Ik verwacht niet dat dit het probleem van volle straten oplost, dat verschuift
slechts naar bijvoorbeeld de wijert-zuid. Wat resteert is dat de bewoners van
de wijken (in veel gevallen minima) een extra kostenpost krijgen. Mocht men
het echt willen doordrukken, maak het dan op zijn minst inkomensafhankelijk
en het liefst gratis voor de mensen die op of onder het minimum zitten

259 Als betaald parkeren ervoor kan zorgen dat ik voor de deur of in ieder geval
in mijn stuk van de straat kan parkeren met mn 2 kinderen (baby en peuter
en alle bijbehorende extra spullen die je dan mee hebt) dan ben ik voor en
dan liever gister nog dan vandaag. Kan heel vaak de auto niet kwijt of ik moet
een behoorlijk stuk lopen (pc hooftlaan)

260 Er wordt hier nihil geparkeerd door forensen, alleen bewoners en mensen die
boodschappen doen. Lijkt op bewoners pesten en opzadelen met extra
kosten!

261 Ik vindt het belachelijk dat dit zou worden ingevoerd. Vindt het niet nodig in
onze wijk de wijert - noord. Waarom bij mensen nog meer geld aftroggelen.
Betaal genoeg  aan de wegenbelasting.  Vindt het ronduit belachelijk dat
mensen die visite krijgen ook betaald parkeren moet betalen. En in onze wijk
zijn er mensen die blij zijn dat ze nog een auto hebben .  Mogen mensen ook
nog een beetje leven in de maatschappij alles is al duur genoeg om rond te
komen. Ben er zeer zeker niet mee eens!!!

262 Mocht het betaald parkeren wel doorgaan. Dan graag twee parkeer
vergunning.

263 Niet nodig er is hier geen overlast, is alleen maar om de kas te spekken
264 De melkkoe is uitgeput hier bedoel ik mij de burger.
265 Geen betaalde parkeren
266 Er is voldoende parkeerplek. Betaald parkeren is hinderlijk en niet nodig.
267 Geen tot nauwelijks forenzen in de Wijert Noord. Een wijk die al niet rijk is

wordt door de mogelijke maatregel geconfronteerd met een unfaire
kostenstijging. Arme mensen moeten ook nog eens voor bezoek betalen
terwijl armoede vaak al gepaard gaat met sociale uitsluiting!



268 We worden wel moe zo om steeds meer belasting te betalen
269 Zsm graag
270 Naast andere onzinnige belastingen zoals hondenbelasting, is dit de

zoveelste verhoging van lasten waar niemand op zit te wachten.
271 Valt wel mee met parkeerplekken in mijn straat en wijk. Ik vindt het belachelijk

dat ze betaald parkeren willen invoeren. Ben het er niet mee eens.
272 Er is weinig communicatie over de plannen naar burgers toe. Wij hebben

vooral last van dat de school naast ons geen eigen parkeerplaats heeft en de
leraren het dan maar in onze wijk neer zetten.

273 Doe iets aan duo parkeerders Helperwestsingel
274 Deze mensen van Groenlinks doen niks anders dan het probleem

verplaatsen de ene straat wel en de andere niet . Hierdoor raken straten waar
je wel vrij mag parkeren overvol.

275 Het argument dat als je het probleem voor je uitschuift en mensen dan op
andere plaatsen zullen gaan parkeren blijft altijd van kracht. Ik woon in De
Weijert-Noort en kan al zonder problemen meer dan 15 jaar lang iedere
avond de auto met het grootste gemak kwijt vlak bij mijn voordeur. Er is altijd
wel een plekje. Kortom het probleem dat wij gaan krijgen als Helpman
betaald parkeren wordt, is samen met de oplossing (betalen) ons
opgedrongen. Dat is wel heel eenvoudige geldklopperij.

276 Hou tegen die onzin! Zorg voor voldoende alternatieven als ergens overlast
is. Dit leidt tot verschuiving van problemen en niet tot oplossingen.

277 fel op tegen, parkeren wordt gebruikt als melkkoe om de begroting weer wat
op peil te krijgen. misschien iets meer doen voor de forenzen om zo de
drukte terug te dringen

278 Kijk naar meer P&R dit het probleem denk ik beter op dan betaald parkeren.
En kijk ook eens goed of een huishouden 1 of 2 auto's heeft en of mensen
ook niet werkauto's voor de deur heeft staan! Hierdoor kan er dus ook juist
minder ruimte zijn qua parkeergelegenheid. En kijk of je niet sommige straten
anders moet inrichten dat er meer auto\'s kwijt zijn. Dus bv niet horizontaal
parkeren maar dat alle auto

279 Er wordt door het college m i geen rekening gehouden met het effect voor de
wijert zuid.Daar staan grootschalige woningbouwplannen op stapel welke
sowieso al voor heel veel extra tekorten aan parkeerplaatsen zullen zorgen

280 Is nagedacht over de werknemers van bijvoorbeeld de scholen in de wijk?
Deze kun je toch niet zomaar laten betalen ivm hun belangrijke werk in de
samenleving?

281 Betaald parkeren is geen melkkoe.Bovendien ontstaat door verleggen van
wegen er meer verkeersoverlast in de buurt. En dam moeten we ook nog
extra gaan betalen. Zo zijn we dubbel de klos.

282 Liever vandaag dan morgen betaald parkeren invoeren.



283 Laat de schilparkeerders betalen en de bewoners vrij door middel van een
stikker maar dat komt de Gemeente Groningen niet goed uit want door het
Forum en andere grootheids waanzin projecten hebben ze te weinig geld en
moet de burger boeten.Ajuu gemeente ik vertrek  wel naar een betere
gemeente.

284 Het brengt vooral ergernis en levert niet meer parkeergelegenheid.
Gemeente zou op bepaalde locaties ruimte kunnen maken. Betaald parkeren
lost in mijn buurt niets op

285 Ben 71 kinderen wonen ver weg en als ze komen vind ik niet dat ze
parkeergeld moeten betalen en de forensen die hier gaan parkeren, moeten
maar bij een PR gaan parkeren.

286 Het vervelende is dat wanneer je op visite verjaardag oid gaat je constant
moet betalen en de parkeertijd in gaten moet houden. net als wanneer je in
een van deze wijken snel even een boodschapje wilt gaan doen

287 Belachelijk dat het betaald parkeren moet worden.
288 Goeie actie
289 Er is plek zat dus betaald parkeren is onnodig!
290 Het zou fijn zijn als personeel een ontheffing krijgt.
291 Geparkeerde auto's in mijn buurt zijn vooral van bewoners. Betaald parkeren

jaagt alleen maar bewoners op kosten.
292 Goed letten op het zgn. “waterbed-effect". Ik moest op eigen terrein parkeren

van de gemeente  dan hebben ze in mijn straat met een tarief ook niets te
zoeken."

293 Het is een melkkoe voor de gemeente. Je verschuift het probleem alleen
maar.

294 Aleen als de bewoners gratis mogen parkeren heeft dit nut. denk aan de
arme mensen

295 Wij hebben geen last van shoppers voor de stad en het gaat vooral de
huidige bewoners raken, doordat het bezoek bemoeilijkt. Daarnaast voert
men weer een stuk bureaucratie in wat altijd extra kosten meebrengt.

296 Mijns inziens een heel slecht plan. Er zijn voldoende parkeermogelijkheden.
Ik kan mijn auto elke dag op elk tijdstip kwijt in de straat. Bureaucratie kost
geld. Belemmering voor bezoekers. Het raakt de bewoners!!!

297 Er is geen parkeerdruk die te hoog is in mijn buurt dus betaald parkeren
invoeren om parkeerdruk tegen te gaan lijkt een drogredeneringen.
Daarnaast is eventueel forenzengebruik voornamelijk overdag, wanneer
bewoners die met een auto naar hun werk gaan meestal weg zijn met die
auto en dus plaats maken voor eventuele andere auto’s zoals eventuele
forenzen waarvan voor mij allerminst vast staat dat die hier veel parkeren.

298 Zorg voor voldoende parkeerplaats op kenteken, dan weren we zo de
forensen.



299 Ik ben tegen de invoering van betaald parkeren. Het is inderdaad soms erg
druk, maar op die momenten zoek ik een plekje in een van de zijstraatjes en
loop ik wat verder. Mijn eigen ervaring is dat er in de meeste gevallen
gewoon plek is in de buurt van mijn huis, om dan als bewoner opeens te
moeten betalen voor een parkeervergunning is mijn inziens oneerlijk, ik heb
geen problemen met hoe het nu gaat.

300 Ik twijfel echt of het nodig is. Al moet ik wel aangeven dat door corona de
leerkrachten/leerlingen van oa Gomarus en de andere scholen daar op het
terrein nu hun auto niet in de wijk parkeren. Desondanks, voor corona en
toen ik nog een auto had was parkeren nooit echt een probleem. Als je hem
niet voor de deur kwijt kon, was er om de hoek wel plek. Nu ik zelf geen auto
meer heb zou ik bij invoering wel een bezoekerspas nemen maar de kosten
daarvan zijn voor mij geen probleem.

301 Ik heb sterk de indruk dat het alleen gaat om meer inkomsten voor de
gemeente Groningen in zijn geheel ten koste van de inwoners van deze
wijken, die zich voor hogere kosten geplaatst zien wegens een drogreden
door de gemeente hen opgedrongen , de zogenaamde verdringing, dat
bezoekers van buiten de wijken de parkeerplekken van de bewoners en hun
bezoek zouden verdringen. Al zou dat ook zo zijn, waarom zouden dan de
bewoners hiervan het slachtoffer moeten worden. Maak het voor hen gratis
parkeren

302 Wij willen GEEN BETAALD PARKEREN in de wijk! OMDAT HET ONS DAN
ELKE MAAND GELD KOST!!

303 Organiseer een betere parkeergelegenheid. Dmv parkeervakken, eventueel
een parkeergebied creëren

304 Belachelijk plan. Probeer groen te zijn op plekken waar dit effectiever is.
Bomen in een woonwijk alleen maar vervelend. Bladval, honingdauw ,
vallende takken, gladde stoepen en straten. Kost een hoop geld en ergernis.
Ga geen parkeerplekken weghalen. Zorg voor meer bomen/groen in parken,
weilanden en open gebieden. Betaald parkeren in een nog groter gebied is
het probleem verschuiven en vergroten ipv aanpakken. Zeker als je kijkt op
langer termijn. Ik heb niet voor niks een auto.

305 Melkkoe van de gemeente.....
306 Betaald parkeren lost het probleem niet op aangezien openbaar vervoer veel

te duur is en niet altijd goed aansluit. Door bovenop willen mensen na corona
niet op elkaar gepropt in de bus zitten

307 Komt uit het niets, geen informatie tot op heden ontvangen
308 Geldtrekkerij.
309 Ik ben tegen
310 Ongewenst, want plek genoeg en dat groen en die bankjes komen toch niet.
311 Geen betaald parkeren maar blauwe zone voor 30 minuten.Vergunningen

voor eigenaar.
312 Ik wil niet betalen voor bezoekers



313 Tekorten van een gemeente kunnen op andere manieren aangevuld worden
dan met parkeerheffing. Evalueer wat echt nodig is in zorg en functies binnen
het ambtelijke bestuur.

314 Ik denk niet dat je probleem oplost door een gedeelde parkeerkosten te laten
betalen . Je verplaatst het probleem naar omliggende wijken/straten

315 Raar om te zeggen dat het door de drukte betaald parkeren moet worden. In
mijn straat spreek ik alleen mensen die tegen de plannen zijn.

316 Het is een waterbedeffect. Bewoners uit de wijert noord gaan straks parkeren
in de wijert zuid, wat nu uitgesloten is van parkeervergunning. Dat zal dan
niet zo blijven. Zeker niet met de nieuwbouwplannen in omgeving ketwich
verschuurlaan. Waarom forensen/kantoormedewerkers niet laten betalen?
Bewoners kentekenregistratie zonder betalen. Hoe gaat het met bezoekers
en/of thuiszorgmedewerker die hulp verleent. Laatste uren gaan van
bezoekersvergunning af. Is voor minder bedeelden niet reëel.

317 Om het waterbedeffect te voorkomen wordt er in meerdere wijken tegelijk
betaald parkeren ingevoerd. Uiteindelijk zal dit beleid ook in de wijert-zuid
terechtkomen. Onder het mom van de bewoners willen het. Deze bewoner wil
het niet! Zoals het nu is is het perfect!

318 Het gegenereerde geld 'vloeit terug naar de wijken'. Komt dat boven op het
budget wat al is gereserveerd voor deze wijken, of in plaats van? Volgens mij
is dit gewoon om de gemeente kas te vullen.

319 Zo snel mogelijk betaald parkeren invoeren
320 als je betaald parkeren krijgt verschuif je het probleem alleen maar. laat de

binnenstad maar beter bereikbaar worden. nu zie je iedere morgen al auto\'s
aankomen kofferbak open fietsje eruit en op naar je werk

321 Aan de overkant van mijn straat komt betaald parkeren dus kan ik straks zelf
niet meer parkeren want iedereen gaat natuurlijk hier staan

322 Liever geen betaald parkeren: niet nodig!
323 Slecht plan, alleen bedoeld om de gemeentekas te spekken.
324 Slecht , kas spekken
325 Meer parkeerplaatsen erbij. In plaats van eraf. Jullie berekeningen zijn

bagger.
326 Kost bewoners alleen geld en niet nodig. Kan later nog altijd weer bekijken

als toch druk wordt
327 Wat mij betreft zeer onwelkom, weer geldklopperij door een overheid

waarvoor bij mij beslist geen draagvlak te vinden is.
328 Ik heb nooit gevraagd om deze plannen in te voeren. Niet via mail, of

handtekening aktie of telefonisch.Kunnen deze gegevens ook eens openbaar
gemaakt worden. Hoeveel mensen hebben gevraagd om betaald parkeren in
te voeren. Volgens mij moet de kas gespekt worden en dat over de rug van
de burgers.



329 In de Wijert zuid vindt het betaald parkeren nog niet plaats. Ik ga er vanuit dat
het plaats gaat vinden door een drietal zeer hoge flats in de nabije toekomst
en een grote supermarkt. De gemeente wil in plaats van het bespreken met
bewoners eigen belangen voorop stellen in het kosten vangen van parkeren
waarbij veel mensen in de problemen komen. Misschien een doel om auto\'s
te minderen?

330 Ik zie er noch de meerwaarde noch de noodzaak van in en ben er dus op
tegen.

331 Heel slecht idee, bewoners worden op kosten gejaagd
332 Niet doen slecht plan Kosten jagen bewoners
333 als er toch betaald parkeren ingevoerd gaat worden. maak het dan wel

kosteloos. voor de bewoners en hun bezoek. iedereen werkt thuis dus van
overlast van parkeerders die in de betaalzone moeten zijn voor werk. zijn er
niet / minder. denk ook niet dat het na corona weer terug gaat naar oude
tijden.( meer mensen naar kantoor)

334 1. Het betreft ook Helpman West! 2. Kosten zijn ook in de derde schil hoog.
3. Bezoekers? Extra vergunning nodig, betalen aan automaat. Max bedrag bij
langer parkeren? 4. Gaat er dan ook s wat vaker op foutparkeerders
(straathoeken, stoep) gecontroleerd worden? 5. Er wordt steeds meer ruimte
op straat in genomen door parkeerplekken speciaal voor het opladen van
e-auto’s te reserveren (commercie in de openbare ruimte) . Betalen die ook?

335 Ik vind betaald parkeren prima om forenzen te weren
336 Er is hier in de straat en omliggende straten geen onderzoek gedaan door de

gemeente of geklaagd over de parkeerdruk. Wat de gemeente beweerd is
onjuist. Ipv betaald parkeren zou een bord met de tekst “alleen parkeren voor
bewoners” en dan een kleine vergoeding voor een vignet kunnen volstaan.
Blijkbaar is het de gemeente meer te doen om de opbrengt dan de reden
waarom.

337 Alle auto’s die er staan, welke geen parkeermogelijkheid voor mij bieden, zijn
van mijn buren. Er is, heel simpel, geen sprake van teveel auto’s maar van te
weinig plek. Ik heb geen vaste auto, maar een auto van mijn werk in de zorg.
Deze heb ik dus de ene week wel, de andere week weer niet (onregelmatig).
Hoe zit dit met die vergunning?

338 Ik ben het oneens met de plannen. Denk dat het vooral het spekken van de
gemeentekas is.

339 Ik ben het er niet mee eens dat het betaald parkeren word. Het is al duur
genoeg .en voor de mensen met de lage inkomens amper op te brengen.

340 Wij hebben geen auto maar we huren vaak een auto als we nodig hebben
.Gemeente heeft veel parkeerplekken weggehaald vooral bij de Vondellaan
dus gemeente is mede verantwoordelijk  dat de bewoners geen genoeg
parkeerplekken hebben als forenzen hun auto parkeren .Ringweg. Forenzen
komen overdag en gaan eind van de dag weg. Wil de gemeente uitleg geven
waarom de Wijert Noord betaald parkeren krijgt en Wijert Zuid niet ?Was een
groene park staat nu Gomarus/Mensing Alting college .Hoe zo meer groen.



341 Gaat alleen maar om extra belasting binnen te halen.
342 Niet doen.
343 Schandalig plan -groen is veel uit de Wijert weggehaald voor  Ringweg -Zuid

.De wijert Noord heeft veel ingeleverd aan parkeerplekken en hoezo Wijert
zuid niet omdat daar ambtenaren wonen? Wethouder praat over veiligheid
nou de Wijert wordt levensgevaarlijk voor jonge en oudere mensen vanwege
de Ringweg. Veel sluipverkeer door de straten daar moet aandacht aan
gegeven worden.

344 Gemeente Groningen moet druk uitoefenen op de bouwers/eigenaren van
nieuwe woongebouwen, dat ze voldoende parkeerruimte op hun eigen terrein
of in/onder hun gebouw creëren. Ook voor bezoekers moet ruimte zijn. NIET
de bouwterreinen maar domweg volbouwen.

345 Ik vind het bijzonder dat ik als bewoner moet betalen voor overlast die door
niet wijkbewoners veroorzaakt worden. Ik vind dat je als bewoner recht hebt
op een gratis parkeerplek en dat er best door niet bewoners betaald kan
worden. Maar met het beleid van de gemeente heb ik het gevoel dat het
gewoon weer een manier is om aan geld te komen is

346 Zo snel mogelijk betaald parkeren invoeren svp. Sinds er op het Helperplein
en omstreken betaald parkeren is ingevoerd, kunnen wij onze auto vrijwel
nooit meer voor onze eigen deur kwijt in de Sitterstraat. Zelfs niet aan de Verl
Hereweg of andere straat in de buurt.

347 Blauwe zone invoeren met een minimaal bedrag voor bewoners
348 Te weinig plekken wordt niet opgelost met betaald parkeren. Ik kan overdag

best mijn auto kwijt. Het probleem zit in de avond.
349 Parkeervakken markeren is effectief voor het bereiken van een meer

efficiënte parkeer opstelling
350 Betaald parkeren lost niet de problemen op in de van Royenlaan.Sinds bij AH

betaald parkeren is staan de auto’s van bewoners van o.a. Verl. Hereweg bij
ons. Wat het ergste is, er is ruimte genoeg op het AH terrein. Tel geregeld op
vrij. en zat. tenminste 80 vrije plekken. U snapt de ergernis als je meestal
enkele rondjes moet rijden om een plaats te vinden terwijl AH plein plek zat
heeft. Is nog 1 laadpaal en Easy drive plek geplaatst. Betalen is oké, maar
laat ons  ook toe op AH plein.

351 Zorg Voor gebruik van ongebruikte parkeerruimte op parkeerterrein AH
Helperplein. B.v voor ondernemers en bewoners Hereweg. Oplaadpunten
ook op.dat parkeerterrein. Auto,s staan soms gehele dag aan laadstation.

352 Alleen betaald parkeren in Helpman biedt nog onvoldoende ruimte. Ook weer
parkeren voor vergunninghouders op het Helperplein zal de druk nog meer
verlichten.

353 Het is hier in de avond het drukste wanneer de bewoners allemaal thuis zijn.
Betaald parkeren lost niks op!  Nou Ja wellicht een begrotingstekort van de
gemeente ?  Wat mij betreft  overal in de stad vrij parkeren met uitzondering
centrum of overal in de stad betaald parkeren. Elke paar jaar weer wat
buurten toevoegen en soortgelijke discussies voeren lijkt me ook niet de



bedoeling. Succes!
354 ik heb een garagebox waar ik mijn auto stal. moet ik ook 50 euro betalen?
355 Invoeren van betaald parkeren in De Wijert-Noord in combinatie met

nieuwbouw van meerdere appartementen complexen met onvoldoende eigen
parkeerplekken, gaat voor nog meer parkeerdruk in De Wijert-Zuid zorgen.
Hierdoor zal de gemeente weer “genoodzaakt" zijn om daarna ook in de
Wijert-Zuid betaald parkeren in te voeren."

356 Gratis vergunning voor bewoners buiten de diepenring,
forenzen/klanten/bezoekers gaan betalen.

357 Ik denk dat er op diverse plaatsen in de stad bewonersgarages moeten
worden gebouwd. Er zijn veel bewoners in Groningen die hun auto niet persé
voor hun deur hoeven te hebben, wel in de buurt. Wanneer ze een plek in
een afgesloten parkeergarage hun auto veilig en schoon zouden kunnen
stallen zou dat al veel schelen in diverse straten. Bij eigen huis of
appartement (vooral in de oudere wijken) is er niet voldoende ruimte.
Auto-inbraken, auto beschadigingen worden minder ook. Alles in de autoflat?

358 totale onzin betaald parkeren alleen maar gemeentekas fors spekken lost
totaal de problemen niet op hier

359 Betaald parkeren gaat hier niets oplossen. Het is alleen het verplaatsen van
het probleem. Als je toch betaald parkeren wilt invoeren dan in de hele stad,
dus ook de Wijert Zuid etc.

360 1 woord: GRAAIEN
361 Lijkt mij niet nodig aangezien er geen overlast is en mensen ook al meer

thuis gaan werken. Kan niet anders dan dat het gewoon gedaan wordt om de
gemeentekas te spekken.

362 Onzin
363 Het is niet nodig om in De Wijert Noord betaald parkeren in te voeren
364 Parkeren moet voor bewoners gratis zijn. Bezoek moet van een parkeer

automaat gebruik kunnen maken.
365 graag zo snel mogelijk invoering van de plannen!
366 Mensen steeds meer te laten betalen en nu nog parkeren op straat terwijl al

hoge wegenbelasting wordt betaald lost het parkeerprobleem niet op.
Problemen worden niet opgelost door alles duurder te maken en nog meer
manieren te vinden geld van de stadsbewoners te eisen. Het treft altijd die
mensen die al weinig hebben en toch een auto voor werk en andere dingen
nodig hebben. Fel tegen die plannen want het gaat puur om meer geld
incasseren, niet het parkeerprobleem op te lossen.

367 Plannen van de gemeente om er zelf beter van te worden.
368 Onzinnig plan en zie er,wat mijn straat betreft,geen enkele meerwaarde in.

Heeft de stad zijn begerig oog op extra inkomsten laten vallen!? Misschien
kan mw. Isabelle Diks het e.e.a. terugbetalen, vloeit dat mooi weer terug in
het potje waaruit ze heeft gegraaid.Gemeenschapsgeld.



369 Genoeg ruimte om te parkeren. Als het allemaal betaald parkeren wordt dan
word autorijden onbetaalbaar.  Ik heb mijn auto nodig voor werk maar kan
geen geld missen voor een vergunning

370 Wil je simpelweg geld in de gemeentekas krijgen vooral de plannen
doorvoeren. Maar als je het zogenaamd doet om forens parkeerders tegen te
houden e.d. moet je ophouden met dit soort onzin. In Coendersborg en de
andere wijken kan iedereen parkeren ook de bewoners. En doe je het om
mensen meer te stimuleren met de fiets naar het werk te gaan moet je niet
iets invoeren waar iedereen last van heeft.

371 In de Wijert is slechts minimaal sprake van forensen-verkeer. De enige extra
auto\'s zijn van docenten van Montessori Vaklyceum en bezoekers van de
tandartspraktijken aan de V.Ketw.Verschuur. Terugkeren van parkeergeld
naar de wijk is onzin, De wijert wordt al compleet vernieuw komende 2 jaar.
IN een buitenwijk als D

372 Ik ben tegen.
373 In de Wijert is waar ik woon geen sprake van een forenzen-parkeerprobleem.

In een buitenwijk als de wijert moet iedereen gewoon zijn auto kosteloos
kunnen parkeren. Extra druk komt eerder van nieuwbouw waar slechte
parkeernormen niet worden gehanteerd teneinde max. te verdienen aan de
grondverkoop en bouw. Dat het parkeergeld ten goede komt van de buurt is
natuurlijk onzin, daarvoor betaal ik al ozb-belasting. Tot slot is van
burgerparticipatie in dit voorstel geen sprake: ons is niets gevraagd.

374 Ik ben bang, dat er verplaatsing van geparkeerde auto’s gaat komen naar
mijn wijk, als er hier nog geen geen betaald parkeren is. Dan wordt het zeer
waarschijnlijk een heel stuk drukker in mijn wijk. Ik weet niet of ik zelf mijn
auto dan nog wel in mijn eigen wijk kan parkeren

375 Ik wil niet betalen
376 bewoners hebben hier nooit persoonlijk bericht over gehad of onderzocht wat

de behoefte is. Ik woon al 17 jaar in de buurt. Enige wat gemeente en OV
deed is ruimte wegsnoepen van de parkeermogelijkheden in de buurt en dan
ineens betaald parkeren opperen om kas te spekken. Heeft niks van doen
met milieu, want waarom kapt diezelfde gemeente dan bomen in de groene
buurt. Zuidelijke ring haalt woongenot al naar beneden omdat wij in de wijk
nog meer (sluip)verkeer krijgen te verstouwen.

377 Belachelijk  stelletje uitzuigers wat denken jullie wel niet dat we geld genoeg
hebben, stelletje randdebielen

378 Waarom geen blauwe zone,dit is een verkapte belasting en geld uit de zak
klopperij net als in Den Haag,er wordt ook niet naar de burger geluisterd.

379 Je wordt gestraft als je buiten de stad je boterham verdient, hier nog geen
last van forenzen, maar wel van gemeente die parkeerruimte afpikt. Dan voor
nog een bushalte terwijl er al 2 zijn op loopafstand van elkaar en dan alsnog
1 ertussen. Een nieuwe sportzaal bouwen maar dan geen parkeerruimte voor
bezoekers en uitspelende ploegen. Wel een gehandicaptenparkeerplek (gun t
die mensen hoor). Maar die wordt 80%  -90% vd tijd niet benut. Verschuiven
van probleem



380 Het is enkel om de gemeentekas te spekken. Er zal aan de parkeerdruk niets
veranderen.  Of je moet bewoners een gratis vergunning geven en enkel
bezoekers laten betalen.

381 Onnodig
382 Slecht plan om betaald parkeren in te voeren.
383 Niet doen
384 Slecht idee om overal betaald parkeren in te voeren!
385 Zo ver mogelijk uitbreiden anders nog drukte in de buurt van mensen met 2

auto’s
386 Absoluut onnodig in onze straat. Praktisch altijd plek voor de deur
387 Onzin om heel groningen betaald parkeren te maken. Maakt het ook minder

aantrekkelijk voor mensen buiten groningen om dagje naar groningen te
komen

388 Laat dit niet doorgaan!
389 Ik vind het ernstig jammer dat men zo ver buiten de stad parkeergeld gaat

heffen
390 Geen betaald parkeren invoeren. Er is voldoende ruimte.
391 Maak parkeren op het helperplein kosteloos, hierdoor zal er meer ruimte voor

parkeren ontstaan in de van Royenlaan & omliggende straten.
392 Het probleem lijkt 'lang-parkeerders' te zijn op grotere parkeerplekken die nu

van deze grote parkeerplaatsen verbannen zijn. Hierdoor is het probleem
verplaatst naar de omliggende woonstraten. Hierdoor kunnen de bewoners
niet goed parkeren in de straten waar zij wonen. Daar waar ik voorheen
regelmatig in mijn eigen straat kon parkeren, moet ik nu mijn heil 3 tot 4
straten verderop zoeken. Oplossing: wijkbewoners voorzien van gratis
parkeerkaarten, P+R inrichten tussen Haren/Groningen.

393 Bizar dat betaald parkeren wordt ingevoerd in wijken waar geen probleem is.
We zijn als autobezitters hoogstens verwend met het altijd direct voor de deur
parkeren. Voor die paar keer per jaar dat je even 100 meter verder moet
parkeren zijn dit wel hele drastische maatregelen. Daarbij tref je ook
bezoekers. Misschien beter om in het vervolg bij nieuwbouw bij bedrijven
(Duo/Belastingdienst) voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein af te
dwingen icm stimulering van ov en thuiswerken

394 Niet wachten maar doen!

Europapark

395 er is  nu een verschuiving voor parkeerders naar Powerhouse Helperpark. Bij
dr Mediacentrale moet  dag en nacht , ook zon-en feestdagen betaald
worden. € 1.50 per uur en max  € 20 per  dag. de gemeente heeft 2
onverharde plekken  naast de sporthal afgesloten. In het weekend staan er
bijna geen auto\'s bij de .Mediacentrale. Als de kantoren in Powerhouse
verhuurd worden wordt het nog erger. Zo wie zo is betaald parkeren in de



weekenden en \'s avonds te gek voor woorden.
396 Wij hebben al betaald parkeren, nog steeds te weinig parkeerruimte. Ik denk

dat het belangrijker is om mensen te motiveren niet met de auto te komen
dan te straffen/parkeerheffing op het parkeren van auto\'s.

397 In onze wijk zijn de plannen reeds lang geleden tot uitvoer gebracht. Totale
waanzin dat een parkeervergunning elk jaar tientallen procenten duurder
wordt, en dat er steeds korter mee geparkeerd mag worden. Betaald
parkeren mag tot max 2 uur, dus bedrijven die aan het werk zijn, krijgen bijna
structureel een boete. Het is m.i. Dus vooral om de kas te spekken en niet
om een parkeerprobleem op te lossen.

398 Complete onzin
399 Niets mis mee
400 Nee, maar wel over deze 'enquête'. Wat een sturende vragen!

Gravenburg

401 De gemeente gemeente zou beter kunnen controleren of bewoners ook bijv.
daadwerkelijk parkeergelegenheid hebben gecreëerd op eigen terrein en
deze gebruiken in plaats van die te gebrouwen als extra leefruimte,  daar
waar het is voorgeschreven.  Bij nieuwbouwprojecten ook ruim
parkeergelegenheid intekenen in het plan.  Extra betalen voor parkeren in de
buitenwijken lijkt mij echt onzinnig.

402 Betaald parkeren niet verder uitbreiden.

Haren

403 Ik vind het jammer dat jullie Haren als locatie waar heel veel mensen het
betaald parkeren willen afschaffen over het hoofd zien in deze poll

404 Ik wil geen betaald parkeren in mijn wijk
405 Bewoners van voormalig gemeente Haren zijn de nieuwe melkkoeien van

Groningen. Zou me niets verbazen als het hier ook wordt uitgebreid. Als het
de gemeentekas maar spekt.

406 Parkeren  alleen voor de bewoners van de straat en NIET voor bewoners
andere straten

407 Geldklopperij
408 Ik ben tegen deze plannen

Helpman-Oost/Klein Martijn

409 Betaald parkeren is niet de oplossing.
410 Nah nee, maar goed bezig CDA Groningen
411 Kijk naar alternatieven.



412 Betaald parkeren breidt zich automatisch uit, doordat de parkeerproblematiek
zich verplaatst. In de directe nabijheid wordt betaald parkeren ingevoerd,
maar in mijn wijkje (Klein Martijn) niet. Dat gaat waarschijnlijk tot
parkeeroverlast leiden, waardoor betaald parkeren alsnog noodzakelijk wordt,
terwijl er nu geen probleem is.De meeste problemen die ik in het verleden
(Hoornsemeer) meemaakte hadden ook vooral te maken met (gepland!)
gebrek aan parkeerruimte voor personeel van bedrijven.

413 Mensen worden slecht geïnformeerd over de plannen. Het is goed dat het
CDA ook onderzoek doet

414 Geen betaald parkeren in onze straat, we hebben geen overlast van forenzen
415 Er is hier in de straat (Van Houtenlaan) eigenlijk altijd genoeg parkeerruimte

en het is niet zo dat niet-bewoners hier parkeren om vervolgens naar de stad
te gaan. Daarvoor wonen we ook te ver van de binnenstad. Dus betaald
parkeren hier invoeren heeft volgens mij geen nut. Ik vind het alleen maar
nadelig

416 Wij willen al een hele tijd betaald parkeren in Helperzoom ivm met
parkerende auto's werken die met een fiets verder de stad in gaan en
mensen van de tuintjes die voor ons huis parkeren, kan niet weg met de auto,
als ik terug kom  staat alles weer vol

417 Schilwijken worden niet betrokken, protest afgedaanen
418 Als de parkeergarage onder de DUO gratis was geweest dan was er geen

parkeerprobleem geweest.
419 Oplevering van een nieuwbouw is in deze straat aanstaande: dat kan wel

problemen opleveren door te weinig pandgebonden parkeerplaatsen. Op dit
moment is er voldoende ruimte.

420 Ik zou graag parkeervakken zien in mijn straat. Momenteel parkeert iedereen
waar ze zin in hebben wat vaak of veel te strak of veel te ruim is.

421 Betaald parkeren is geen structurele oplossing, slechts verschuiven van het
probleem.

422 Voor bewoners geen betaalde parkeerplaatsen
423 Nee ik vindt het maar niks
424 Oprotten met dat betaald parkeren om geld te genereren voor al die

geldverslindende suffe D66-projectjes in het centrum. En als al het geld op is
de lasten verhogen en dreigen met sluiten van zwembaden, sporthallen en
bibliotheken. Die megalomane papieropslag op de Nieuwe Markt mag dan
overigens als eerste dicht. Wat een imbeciel plan!

425 voor je voor een invalidekaart in aanmerking komt moet je 6 maanden
wachten na de gebeurtenis ( landelijke regeling)! Ik kan mij uitsluitend per
auto verplaatsen. Zonder auto geen fysio, niet naar huisarts! Huisartsen
komen niet meer langs! Gemeente heeft geld zat en veel te veel ambtenaren,
is een van de duurste gemeentes wb belastingen van Nederland en kan nog
geen boom herplanten. Zie ook overname gemeente Haren!

426 betaald parkeren moet snel de norm worden binnen de bebouwde kom.



Autogebruik en autobezit moeten omlaag.
427 Het lijkt mij dat dit probleem niet in de buurt bestaat. Een makkelijke manier

om de gemeentekas te vullen.
428 Ik ken niemand in mijn wijk die een parkeerprobleem heeft.
429 Met betaald parkeren wordt een probleem dat er niet is, niet opgelost.

Geldklopperij.
430 Waarschijnlijk heeft het gemeentebestuur nooit een kijkje genomen in mijn

wijk. Dan zouden ze gezien hebben dat het probleem niet bestaat. Maar ja,
hoe kom je anders aan geld?

431 Wij bewoners hangen de vlag uit als er betaald parkeren komt
432 Eerst de bewoners de mogelijk geven hierop te reageren b.v. via een enquête

als deze, alvorens op een aantal meldingen dit in te voeren.
433 Ik woon een straat verder dan de grens. Altijd druk met parkerende auto\'s.

Echter zijn er weinig toeristen die hier parkeren en voornamelijk bewoners. Ik
behoud graag het gratis parkeren zodat mijn gasten er geen rekening mee
hoeven te houden.

434 Ik woon tegenover volkstuincomplex Tuinwijk. Bezoekers zetten juist op die
plek hun auto's neer. Naast de auto\'s waar steevast fietsen uitgeladen
worden. Mijn eigen auto kan ik vaak ver van mijn huis pas kwijt! Vergunning
svp alleen voor bewoners en NIET voor huisjes bezitters van Tuinwijk! Dan
betaal ik straks wel, maar kan nog steeds mijn auto niet kwijt!!!

435 Ik vind het een uitstekend plan!
436 Geld vangen
437 Hoop dat het doorgaat. Nu bijna geen parkeerplek meer te vinden aan de

Helperzoom.
438 Dit is weer een stukje autopesten van GroenLinks, lost niets op maar kost wel

weer het nodige. De verlaging van 75 naar 50 Euro is vast een
verkiezingsstunt voor de verkiezingen 2022.

439 Bewoners van de Helperzoom en de Volkstuin Tuinwijck moeten kosteloos
voor hun eigen woning kunnen parkeren.

440 Het is totaal onzinnig om betaald parkeren in te voeren in een wijk ver buiten
het centrum. Bijzonder onhandig voor bezoekers en als er bedrijven komen
voor reparaties aan de VVE of woning.

441 De woning is verhuurd, door invoering betaald parkeren worden de huurders
worden opgezadeld met extra kosten. Ik kan als verhuurder geen vergunning
aanvragen. Bij uitvoeren van renovatie of onderhoud aan woning (of
leegstand) kan ik GEEN parkeervergunning krijgen.

442 Ja, er wordt door forenzen geparkeerd echter zijn er voldoende P -plekken. Ik
ga niet betalen voor een probleem geen probleem is. De ergernis bij
sommige bewoners is slechts dat ze niet voor de voordeur kunnen parkeren.
Aangezien veel inwoners van Helpman kapitaalkrachtig zijn vinden zij vaak
dat ze dan liever betalen met een P vergunning. In mijn optiek een



omgekeerde wereld. Dus, tegen een P-vergunning!
443 Niet betaald maken in de wijk
444 Zorg voor meer P en R met cameratoezicht aan de rand van de stad, waar

inwoners ook hun 2e auto kunnen parkeren.
445 Helpenaren zijn hoofdzakelijk bovenmodaal verdieners. Ik ben op de hoogte

van een harde kern Helpenaren die liever betaald parkeren zien. Wat de
werkelijke reden is dat de meesten van ons 2, 3 soms wel 4 auto's hebben.
De grieven van de bewoners zijn dat ze de auto\'s niet voor de deur kunnen
parkeren. Dit komt de wethouder van Groenlinks natuurlijk goed uit in zijn
argumentatie. Het is echter een drogreden. Ik woon al bijna 20 jaar in
Helpman en parkeren is geen probleem, soms 1 straat verder.

446 Hoe zit het met het aantal vergunningen? Wij hebben twee auto\'s, daar zal
wel rekenschap mee gehouden moeten worden. De overlast die we hebben
komt door forensen, Dat moeten we oplossen, waarbij niet de huidige
bewoners in de problemen komen. Daarnaast ben ik benieuwd hoe het zit
met een bezoekersvergunning. Worden daar beperkingen aan gesteld? Komt
iedereen daar (wel zo netjes) voor in aanmerking?

447 Niet doen.. schiet je hier niks mee op en is alleen maar vulling van de
gemeentekas

448 Geen vergunning aan tuinders voor Tuinwijck  geven.
449 Goed plan !
450 Tegenstander van een parkeervergunning
451 Omgekeerde wereld. Het zogenaamde parkeer probleem laten oplossen door

bewoners te laten betalen. Oplossing: niet inwoners van de gemeente
Groningen die willen parkeren in de stad, een vignet laten kopen om te
mogen parkeren. Daar waar plek is kan je parkeren. Dit is al in vele steden in
Europa ingevoerd en werkt uitstekend. De (van buiten de stad) parkeerder
betaald! NIET de inwoner.

452 Het is bij de laatste uitbreiding chaos qua parkeren, voorheen niet
453 Niet nodig, genoeg ruimte om auto te parkeren. Voelt als geldklopperij.
454 Op zich geen bezwaar tegen betaald parkeren, maar waarom moeten

wijkbewoners daar voor betalen?
455 Ik vind het ontoelaatbaar dat straks zelfs in de buitenwijken betaald moet

worden om je auto bij huis te zetten.
456 Tegen
457 Wij wonen al jaren in Helpman en ik zie zelden mensen hier parkeren om

vervolgens op de fiets naar het centrum te gaan.Zorg maar voor beter en
goedkoper openbaar vervoer.

458 Nergens voor nodig. Spekken gemeentekas.
459 Dit mag niet gelden voor de tuinhuisjes aan de Helperzoom, ik ben eigenaar

van een appartement aan de Helperzoom en woonachtig daar



460 Totaal oneens met betaald parkeren. Indien betaald parkeren wordt
ingevoerd om meer ruimte voor bewoners hun auto te houden, kunnen er
bijvoorbeeld posters in de stad worden opgehangen om bezoekers te wijzen
op de p+r plekken tbv welzijn van bewoners. Of vergunning voor laag bedrag
(€5 oid) voor bewoners (om bewoners niet op te laten draaien voor slecht
gedrag van bezoekers). Bewoners laten betalen gaat te ver.

461 Ja ben erop tegen.
462 Stop deze flauwekul!!
463 Volstrekte waanzin. Alweer een heffing die gaat dienen om de tekorten op te

vullen. Want we weten allemaal wel dat er van enige belofte dat het geld ten
goede komt aan.... geen sodemieter terecht komt.Kortom....waardeloze
centenklopperij@!

464 Naar mijn idee is hier geen gebrek aan parkeerruimte (hebben 2 auto’s) en er
parkeren alleen buurtbewoners. Die blijven hier toch parkeren, dus zou
parkeergeld alleen ten goede komen aan de gemeentekas.

465 Er wordt eerst gesteld dat bewoners graag betaald parkeren willen, maar dit
is nooit aan mij en buurtbewoners gevraagd. Het kost alleen maar geld en
levert ons als buurtbewoners niets op.

466 Een handjevol schreeuwers die betaald parkeren wil, noem ik geen roep van
de bevolking.

467 Ik ben tegen de invoering van betaald parkeren in de Coendersborgh!!
468 Ik snap het principe, maar niet waarom bewoners dan een betaalde

parkeerpas moet hebben. Elke postcode zou een of meerdere gratis
parkeerpassen op zijn postcode moeten kunnen aanvragen. Het probleem
wordt immers niet veroorzaakt door de bewoners. Wat is het nut van het laten
betalen van bewoners? Het doel is toch juist om bezoekers te laten betalen
om het aantal vrije parkeerplekken te verhogen?

469 In onze wijk parkeren geen forenzen. Daarom is de stelling dat dit de reden
zou zijn om betaald parkeren in te voeren dus niet relevant. Ik vraag mij af of
dit geen drogreden is om betaald parkeren in te voeren.

470 Uitstekend idee!
471 Parkeren in wijk nu niet mogelijk door parkeerders uit andere wijken.
472 Volstrekt belachelijk.
473 Heel goed plan
474 Ik heb niet het idee dat forensen bij ons in de straat/wijk parkeren en dan

naar hun werk lopen. Overdag is hier juist alle ruimte om te parkeren. M.i. Is
get dan ook echt onnodig om betaald parkeren in de wijk Coendersborg in te
voeren

475 Er zijn geen forenzen alleen bewoners. Voer hier geen parkeerbeleid in.



476 Overdag is het geen enkel probleem om te parkeren in de straat. Wel is er
veel overlast van bomen met vallende takken en luizen die wespen
aantrekken en alles plakkerig maken. De plannen om plots betaald parkeren
in te voeren zijn nooit met ons, de bewoners, besproken. Wordt er dan enkel
naar een paar klaagbalken geluisterd?! Vreemd. En wanneer er over bomen
geklaagd wordt, wordt er niets gedaan.

477 Dit is geen plan om “overlast te voorkomen” maar om een begroting te
dichten.

478 Dat het echt zsm wordt ingevoerd
479 Goed plan!! In Helpman geldt nu gedeeltelijk betaald parkeren en dat heeft

zéker een waterbed effect. Zowel van 2e auto's van bewoners die bij ons
geparkeerd worden en van werknemers in/rond het Helperplein en ook van
de DUO. Dit gaat ten koste vd parkeerplekken van de bewoners. Het mag
van mij zelfs wel eerder ingevoerd worden!!

480 Bewoner eigenaar met eigen grond om voertuig(en) te parkeren laat je toch
niet betalen voor het openbare weg betalen!! Zelfs potentiële bezoekers
parkeren op eigen terrein!! Nota bene: o.a. ambtenaren van de gemeente
Groningen/DUO/Belastingdienst veroorzaken in delen van
Helpman/Coendersborg voor parkeeroverlast!! Te vergelijken met situatie
toen er nog geen betaald parkeren rond Eemskanaal was. In die tijd waren
het onder andere ambtenaren RO gem. Groningen locatie Zuiderdiep die
parkeerden!!

481 Laat het duogebouw zijn grote parkeerplaats gratis openstellen voor zijn
medewerkers. Dat zal schelen aan de inname Vannieuwkerke gratis
parkeerplaatsen in Helpman

482 Goed dat autobezit in de stad ontmoedigd wordt.
483 Goed plan
484 Sinds het op de parkeerplaats bij AH in Helpman  betaald parkeren is staat

de wijk vol autos Op de parkeerplasts staan veel plaatsen leeg iedere dag.
Vooral op vrijdag en zaterdag zeker zo'n 40 plaatsen Een uur parkeren is vrij
maar daarna betalen Zo komt het dat al het PERSONEEL van winkels en
kantoren in de wijk staan en niet de klanten !!!!!! Geef dat personeel
parkeervrij op de parkeerplaats en wij aan de Verl Hereweg  hebben dan
ruimschoots parkeerruimte. Dit is het probleem  in

485 Ik ben tegen en vind dat er naar de bewoners geluisterd moet worden.
486 ik zou als er betaald parkeren in onze wijk komt willen dat dat is van

maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 15.00 uur.
487 niet doen
488 Geen voorstander betaald parkeren. In de colijnlaan geen probleem om te

auto te parkeren. ,soms plek over Veel hebben een eigen garage. Dus niet
noodzakelijk betaald parkeren.

489 Ik ben er natuurlijk niet blij mee, maar ik erger me ook aan al die parkeerders.
Dat is me wel een paar euro per maand waard.



490 Het zou een schande zijn als er betaald parkeren wordt ingevoerd in de
buitenwijken van de stad. Hier komen over het algemeen alleen bewoners of
bezoekers. Betaald parkeren is alleen iets voor het toeristische stadscentrum
en uitbreiding hiervan komt de leefbaarheid van de wijken niet ten goede. Los
daarvan is het zonde om in fraaie wijken lelijke betaalpalen te plaatsen

491 betaald parkeren werkt goed naar mijn mening, goede ervaring mee o.a. ook
op het Helperplein, nu de omliggende straten/wijken nog. De prijs vind ik ook
heel reëel en haalbaar.

492 belachelijk
493 binnenstad oke, geef voor buitenwijk bewoners desnoods eenmalig pas voor

kostprijs
494 Iedereen kan zijn of haar auto in mijn wijk (Coendersborg) prima parkeren.

Invoering van parkeergeld is puur om de gemeentekas te spekken. Dat is met
WOZ- en afvalstoffenheffing-verhoging ook al gebeurd.

495 Er is genoeg parkeerruimte dus waarom betaald parkeren in heel Helpman,
misschien in specifieke straten

496 Veel mensen in onze wijk hebben een oprit, garage of parkeerplek achter het
huis. De meerwaarde is voor mij niet zichtbaar. Tenzij iedere inwoner gratis
een vergunning krijgt en enkel externen zouden betalen, komt het op mij over
als een verkapte belasting.

497 Ik wil blauwe zone tussen 10 en 14 uur om parkeerdruk te minderen in plaats
van betaald parkeren. Hiermee weer je kantoormensen die lang parkeren in
de wijk.

498 Helpman slecht idee
499 Onzin, probleem verschuiven , bewoners lastig vallen. Pak de bedrijven maar

aan die hun personeel geen parkeergelegenheid bieden of
onkostenvergoeding voor parkeren

500 In onze straat parkeren we veelal op eigen terrein, dat scheelt al 8 auto’s die
niet op straat staan. Voor bezoekers moet het gratis blijven. Een blauwe kaart
kan langparkeerders (lees niet-bewoners) weren. De autogarage aan de
Beethovenlaan zou auto’s op eigen terrein moeten houden, dat scheelt ook
auto’s op de openbare weg.

501 Laat de gemeente gewoon eerlijk zeggen dat ze geld tekort komen en dat ze
het uit mijn zak komen halen. Schandalig nadat mijn WOZ ook al met 20%
omhoog is gegaan. Ontsla eens wat ambtenaren van het Hard Buiten plein.
Dat scheelt veel auto's in onze straat en kosten voor de gemeente.
#omdenken

502 Komt de gemeente inkomsten tekort? Er is hier geen parkeerprobleem, bizar
dat (ook) bewoners voor parkeren moeten betalen.

503 Voor Coendersborg totaal onzinnig plan.
504 Er is veel verkeer, maar vooral ouders die hun kinderen naar school brengen.

Dus die zijn er alleen tijdens ochtend en middag spits. Verder is het heel
rustig, dus het lijkt me niet nodig betaald parkeren in te voeren.



505 Ik hoop niet dat u ons verder op kosten jaagt.  Het is allemaal al duur genoeg.
506 Tegen dit belachelijke voorstel.Er is geen parkeer probleem. Op oneigenlijke

grond de kas spekken.
507 Ik vind het geldklopperij...
508 Dikke onzin.
509 Jammer dat er voorafgaand besluitvorming niet bij bewoners is geinformeerd

of hier draagvlak voor is.
510 Betaald parkeren: zou erg jammer zijn. Gedoe met vergunningen, maar geen

voordelen. Onvriendelijk voor m\'n bezoek.
511 Niets aan veranderen!
512 Onnodige kosten en onnodig tijdverlies en ergernis bij de betaalpaal. In de

regen op zoek naar betaalpaal. Wachten tot je aan de beurt bent. Ook slecht
voor de supermarkt en andere middenstand.

513 Ik baal enorm. Wij zijn twee starters die hier recent voor een kapitaal een huis
hebben weten te vinden. We werken beide ver uit de richting (Assen en
t’Zandt) en hebben dus beide een auto voor werk. Ik kan niet op mijn werk
komen zonder auto want er gaat geen ov naar ‘t zandt. Nu er betaald
parkeren wordt ingevoerd kost het ons nog eens extra om in de stad te
blijven wonen. En dat terwijl er bij ons in de wijk ruimte zat is, ik kan altijd de
auto voor de deur kwijt, ongeacht de tijd/dag.

514 haastige spoed is zelden goed
515 We hebben geen parkeerproblemen en als er men toch hiervoor kiest dan

moet het gratis zijn voor de bewoners.
516 Altijd voldoende parkeergelegenheid zowel overdag als \'s avonds. Zie nooit

iemand parkeren en een fiets uit de auto halen om vervolgens richting
centrum te vertrekken. Betaald parkeren voor bezoekers valt te overwegen
mits het voor bewoners gratis is.

517 Niet doen
518 Onzin beslissing, bewoners zouden minimaal een gratis parkeren vergunning

in deze wijken krijgen
519 Ik teken bezwaar aan tegen de plannen voor invoer betaald parkeren
520 In mijn ogen is het betaald parkeren in onze woonwijk een actie om de

inkomsten van de overheid te verhogen en dient het op geen enkele wijze het
belang van de bewoners. En daar waar bewoners last hebben van forenzen
die parkeren, zorg voor betaalbare parkeergelegenheid voor die mensen.

521 Beetje raar plan. Als het argument te weinig parkeerruimte is, dan klopt dat
niet. De wijk is wel veranderd door een rijrichting aanpassing van een paar
jaar geleden. En de invloed van het werken aan de ringweg heeft ook effect.
Er is meer verkeer dat door de wijk rijdt. Maar gebrek aan parkeerruimte is
niet wat ik ervaar. Ik weet niet wie dit bedenkt maar kennelijk worden drukte
door verkeer dat de wijk als sluiproute gebruikt en gebrek aan parkeerruimte



op een hoop gegooid.
522 Forenzen parkeren niet in Coendersborg
523 Ik ben tegen invoering van betaald parkeren!!
524 Ik herken helemaal niet dat forenzen bij ons in de wijk massaal parkeren. Ik

kan mij  auto altijd kwijt binnen 20 meter van mijn huis. Ik snap echt niet waar
dit vandaan komt. Volgens mij is datgene wat er gezegd is niet de realiteit. Ik
ben ook verbaasd dat ik niet eerder heb gehoord van deze plannen. Is er een
onderzoek geweest? Is de wijk hierbij betrokken?

525 Het is niet nodig hier, het zijn mn de bewoners van de eigen straat die hier
parkeren. Ik vind betaald parkeren onnodig gedoe en onnodige kosten

526 Het terug draaien van het helpen en coendersborg gebied zou fijn zijn
527 Ik ben van mening dat betaald parkeren in onze wijk niet noodzakelijk is
528 Niet doen.
529 Onzinnig parkeerbeleid. Dit is aanpak aan de achterkant van het probleem.

Ontmoedig autogebruik van forenzen in de stad en laat niet de bewoners
voor de kosten opdraaien. Dit geldt voor de HELE stad Groningen. Maak
grote, gratis, parkeer locaties met daarboven zonnepanelen. Scheelt ook
belachelijke zonneparken, waaronder geen groen meer mogelijk is. Betaald
parkeren moet geen verdienmodel zijn voor de gemeente.

530 Heel vaak, meestal, zijn bij thuiskomst  alle parkeerplaatsen voor het
flatgebouw waar ik woon, bezet en moet ik op zoek naar een parkeerplek
ergens in Helpman. Mijn leeftijd is 85, dan wil ik graag bij huis parkeren.

531 Het lijkt mij niet verstandig om betaald parkeren in te voeren. Het veroorzaakt
vooral gedoe. Het is beter om te kijken naar de oorzaak van deze grotere
hoeveelheid mensen die wil parkeren (bv. werknemers van duo die daar niet
betaal willen parkeren) en daar een goede oplossing voor te verzinnen. Mij
zou het goed lijken om voor meer parkeergelegenheid te zorgen ipv betaald
parkeren. Bij engelspark en kempkensberg ligt een groot terrein brak. Dit zou
een handige plek zijn voor een parkgarage.

532 Draagvlak moet vertrekpunt zijn. Ik kan me niet voorstellen dat in mijn wijk
(Klein Martijn) betaald parkeren wordt ingevoerd, omdat daar iedereen z'n
eigen oprit heeft en er overdag nergens parkeerforensen zijn te  bekennen.
Bovendien zijn er wel betere oplossingen te bedenken (zie ook
Professorenbuurt - overdruk UMCG)

533 Gemeente heeft zelf eventuele problemen veroorzaakt door het aantal
parkeerplaatsen aan de helperzoom onnodig te verminderen

534 Geldklopperij van het gemeentebestuur.
535 De uitleg dat Forensen in Coendersborg parkeren en dat bewoners brieven

schrijven om betaald parkeren in te voeren is onzin. Het zijn loze kreten van
een politicus om weer geld uit de zakken van de burger te kloppen.

536 Het is in onze wijk echt niet nodig en het zou ook alleen maar een
waterbedeffect creëren



537 Geldklopperij
538 Goed onderzoek doen. Openheid van gemeente over hoe onderzoek

uitgevoerd wordt
539 Onnodig geld innen
540 Ga dit aub niet tegenhouden
541 Wij zijn als bewoners blij dat na jaren van klachten indienen er eindelijk actie

wordt ondernomen. Het is natuurlijk van de zotte dat je als bewoner van
bijvooorbeeld de Coendersweg je auto op een doordeweekse dag moet
parkeren aan de Savornin Lohmanlaan, of op een betaald parkeren plek aan
de Helperbrink. Kortom, zeer blij met dit besluit.

542 Er parkeren hier alleen bewoners en bezoekers. Overlast is mij totaal
onbekend. Ook nooit buren over gehoord.

543 Ik snap niet dat er betaald parkeren moet worden ingevoerd. Er is meer dan
voldoende parkeer gelegenheid. Daarnaast zal door de opkomende deel
economie er minder auto\'s gaan komen. Zet meer in op vergroeiing van de
stad dan hier energie aan te verspillen.

544 Ja. Ik ben beslist tegen betaald parkeren in de wijk Coendersborg. Er wordt
hier niet of nauwelijks geparkeerd door mensen die hier niet wonen. Het
invoeren van parkeergeld is in ons geval een sluiproute om de gemeentekas
te spekken. Ik zie dat graag gecompenseerd via de heffingen van het
Noordelijk Belastingkantoor.

545 Betaald parkeren is geen oplossing. Het betreft voornamelijk parkeren van de
huishoudens zelf.

546 Goede plannen.
547 Ja, belachelijk, is gewoon het spekken van de gemeentekas
548 Dat er parkeerproblemen zijn heeft te maken met het feit dat veel bewoners

twee, drie of meer auto\'s hebben, dus het komt niet door winkelend publiek.
Het zou mooi zijn als bewoners voor één auto een parkeervergunning krijgen
van 49,92 euro per jaar, maar dat er voor de andere auto\'s geen
parkeervergunning uitgegeven wordt. De lengte van een auto kan een rol
spelen.

549 Hier in Helpman lijkt het erop dat enkele bewoners die parkeerproblemen
ervaren erg veel aandacht voor hebben gevraagd en gekregen. Van mensen
die geen parkeerprobleem ervaren, hoort de gemeente immers niks Mijn
parkeer\ervaring in de wijk: in de 11 jaar dat ik nu in Helpman-Oost woon,
heb ik in een straal van 200 meter rondom mijn huis altijd een parkeerplek
kunnen vinden. Meestal kan ik de auto gewoon in de straat kwijt. Soms direct
voor de deur. Anderen ervaren dit blijkbaar als problematisch

550 Bij ons is betaald parkeren. Lost nul op, S avonds is er nooit plek. Daar kan
niemand iets aan doen, maar het ergste is dat je betaald voor iets wat er niet
is. Het is de gemeente vetpotten. Net als hondenbelasting, krijg je ook niks
voor terug



551 Ik zou het redelijk vinden als de gemeente per huishouden 1
parkeervergunning schenkt ipv dat we die moeten kopen

552 Er zitten twee knulligheden in de huidige regeling. 1. Men werkt met
winkeltijden, maar in een woonwijk is betalen op donderdagavond en op
zaterdag onwenselijk. 2. Maximale parkeerduur 2 uur is onhandig. Bezoek
moet dan binnen 2 uur weer naar de parkeermeter lopen. Waarom niet
gewoon onbeperkt indien gewenst?

553 Ik ben natuurlijk blij dat een vergunning in mijn wijk goedkoop wordt, maar ik
begrijp niet waarom het in (armere) wijken duurder is. Maak je daar druk om
CDA, niet óf er betaald moet worden voor parkeren, maar wát er betaald
moet worden en of dat eerlijk is of niet.

554 Het zou fijn zijn als de discussie wat verder wordt getrokken dan wel of niet
betaald parkeren. Denk aan parkeerplekken voor elektrische voertuigen, ook
elektrische scooters. Vaker bussen richting het centrum dan 1x per 30
minuten. Dat soort dingen. We moeten gewoon van die auto's af en mensen
in de wijken Helpman en Coendersborg hebben überhaupt niet echt een
eigen auto nodig. Zeker niet als er veel meer deelauto\'s zouden komen te
staan, en OV-verbinding beter wordt.

555 vind het waardeloos zit er niet op te wachten.
556 Geen enkele vorm van overleg. Nog vele vragen over kosten, over gebruik

eigen oprit etc
557 wij willen geen betaald parkeren, wel willen we handhaving op foutparkeren
558 Dat er in het centrum en een ring daar omheen parkeergeld geheft wordt,

snap ik. Maar om meer dan 2 kilometer uit het centrum te gaan heffen vind ik
niet kunnen.

559 nee gewoon betalen of auto wegdoen , en niet zeuren
560 Sneller invoeren. Ik kan niet wachten om in mijn straat en voor mijn huis te

parkeren
561 Ons is niet gevraagd en we willen geen betaald parkeren aan de

Schaepmanlaan. En helemaal niet om voor te betalen.
562 Er staan hier in de buurt ( savornin Lohmanlaan ) eindeloos campers

geparkeerd , soms wekenlang paardentrailers .. mensen met meer auto,s /
bestelbussen ... stallen hier auto,s en stappen de bus in of gaan op de fiets
verder ....Het is sowieso een zooitje hier door die Zuidelijke Ringweg ( veel te
veel verkeer de woonwijken in , bezopen en levensgevaarlijke kruispunten
gecreëerd ( helperzoom/ nieuwe tunneltje , Euroborgstation richting
Meeuwerderweg onoverzichtelijk ,( helemaal voor kinderen )

563 Aan de schil van betaald parkeren zone zou overlast zijn. Daarom wordt het
gebied uitgebreid, met nieuwe schil, en ..nieuwe uitbreiding. Zo kunnen we
doorgaan tot Assen. Het "schil parkeerprobleem" zou vooral overdag spelen.
Ik woon in Helpman  aan de grens van de schil. Overdag is hier in het "niet
betaald parkeren" gebied echt een zee van ruimte om te parkeren. Alleen 's
avonds is het hier druk (maar altijd nog voldoende plek). Betaald parkeren
helpt bewoners niets maar kost ze alleen geld."



564 Graag zo snel mogelijk invoeren in Coendersborg want mensen parkeren bij
ons in de straat en zetten hun fiets vast aan lantaarnpaal. Zelfs mensen bij de
gemeente zijn te beroerd om parkeergeld te betalen en staan in onze straat

565 Geen betaald parkeren aub!!
566 Geen betaald parkeren
567 Geen betaald parkeren in de wijk
568 Ik vind dat parkeren voor de bewoners gratis moet blijven. Bezoekers laten

betalen maar minimaal 1 gratis parkeerpaal voor bewoners per huishouden.
569 NIet doen
570 puur pot vullen voor de gemeente. Er is bij ons geen probleem
571 Veel parkeerplaats bij ons dit echt onzin om betaald parkeren in te voeren!!

Het geld wat je er aan besteed zie je ook vaak niet terug in het straat beeld
helaas

572 betaald parkeren is onsympathiek voor bezoekers, ben expres niet in het
centrum gaan wonen

573 Kijken waar het specifiek nodig is maw. niet zomaar hele wijken belasten.
574 Gezien ik starter ben heb ik nog geen auto maar betaald parkeren zou me

afschrikken er één te nemen mocht dat ooit wel nodig zijn... Daarnaast
komen mijn beste vrienden langs met de auto en als dat minder makkelijk
gaat kan ik ook moeilijk bij hen langs, dus zou ik er echt geen baat bij
hebben. Er is hier in de straat voor nu ook genoeg ruimte dus het is nergens
voor nodig.

Hoogkerk

575 Slecht plan
576 Volkomen onzin om woonachtig buiten het centrum van de stad te moeten

betalen voor het parkeren bij je woning.

Hunze/Ulgersma/Oosterhoogebrug

577 Ik ben voor betaald parkeren als de parkeerdruk te hoog is (ook in mijn
straat), maar dat is nu niet het geval in mijn straat.

578 Gewoon heel stad Groningen vrij parkeren
579 Betaald parkeren is de melkkoe van de gemeente. Het lost het

parkeerprobleem niet op. Werkgevers moeten hun werknemers voorzien van
goede parkeerruimte/betalen voor hun medewerkers.

580 het probleem verplaats je alleen maar. de werken de mensen in de stad moet
ook een klep hebben waar ze kunnen parkeren en wel gratis. dat met  dat de
mensen komen met de opmerkingen ! van er is geen plek , vind ik stom.
mensen die werken maken de plek vrij voor die aan het werk moeten in de
stad, en na het werk gaan de stadsmensen die werken weer naar huis , het is
een wisselwerking van dit. de mensen die klagen werken niet en zitten huis



niets te doen dan zeuren
581 Sommige wijken is het volgens mij heel gek om betaald parkeren te hebben...
582 Korrewegwijk/ Indische buurt is onlangs betaald parkeren uitgebreid terwijl er

geen grote problemen waren. Een probleem dat er niet is kun je niet
oplossen

583 De plannen zouden anders zijn als je door heel de stad betaald parkeren
invoert maar dan de bewoners van de stad de mogelijkheid geeft in heel de
stad te parkeren. Er is ja al een keer betaald voor het parkeren,
parkeergarages buiten beschouwing gelaten.

584 De gemeente weet niet waar ze geld vandaan moeten toveren dus daarom
maar de gewone man kaal plukken een schande....

585 Dat Paddepoel straks te maken krijgt met betaald parkeren vind ik
belachelijk. Ik winkel er soms, omdat in de Hunze geen winkels zijn. Als het
daar betaald parkeren wordt, ga ik voortaan altijd naar AH aan de Rijksweg
(AH Beijum is geen optie voor mij, dat is geen fijne AH).

586 Ik woon in de Hunze waar betaald parkeren nog niet aan de orde is maar
gezien de ambitie is dit een kwestie van tijd. Als autobezitters betalen we
wegenbelasting ook als de auto geparkeerd staat. In onze straat wonen veel
tweeverdieners incl. twee auto\'s! Werkgevers en de overheid moeten iets
doen aan de bereikbaar-en betaalbaarheid van het OV. Het OV moet
financieel aantrekkelijk worden dan laten ze de auto wel staan en zullen dan
ook weer een auto inleveren. Niet de bewoners op kosten jagen.

587 Er zijn nu nog geen plannen, , maar dat is een kwestie van tijd en daar zitten
we niet op te wachten.

588 Wat een slechte enquête. Geef in vraag 2 in dat er voldoende parkeerruimte
is en ga dan vraag drie beantwoorden. Uit ervaring bij een oude wijk heb ik
de gemeente gevraagd betaald parkeren in te voeren omdat er geen plek
was voor bewoners. Van forensen had je beperkt last. Grootste overlast
kwam van mensen die in de aanpalende straten wel betaald parkeren
hadden. Betaald parkeren verschuift het probleem.

589 Liever niet betaald parkeren
590 Snel invoeren
591 Je hebt vaak alleen bewoners er mee.Zorg dat de parkeergarages goedkoper

worden, dan worden die vaker gebruikt.Te vaak zijn die half leeg.
592 Betaald parkeren is alleen een probleem vlakbij centrum, of bij winkelcentra

waar parkeren duur is,niet de buitenwijken. Parkeergeld is een melkkoe voor
de gemeente

593 Niet nodig en onbegrijpelijk
594 Regattaweg in Oosterhoogebrug komt ook in de raad om mogelijk betaald

parkeren in te voeren. Onwenselijk voor de omliggende bedrijven.
595 Er is nu geen probleem, dus betaald parkeren is 'oplossing' voor niet

bestaand probleem. Zeer ongeloofwaardig van meneer Philip Broeksma en



zijn college. Als je bewoners geld uit de zak wil kloppen... zeg dat dan eerlijk.

Korrewegwijk

596 Maak het hebben van een parkeervergunning voor één auto goedkoper en
compenseer dit door de prijs van een tweede vergunning fors duurder te
maken. Daarnaast draagt dit natuurlijk bij aan alle klimaatdoeleinden, maar
dat zinnetje staat vast ergens in beleidsnota\'s.

597 Geldklopperij
598 Betaald parkeren lost het probleem niet op. Door gedeeltelijk betaald

parkeren al helemaal niet, en overall betaald parkeren blijft hetzelfde
probleem zich voordoen. Michien is het beste wat we kunnen doen waar
parkeeroverlast ontstaat daar parkeergarages te plaatsen. Dat zou eventueel
met de woning huur verrekend kunnen worden.

599 Ik woon in de Indische buurt, een wijk met lage inkomens, veel oude sociale
huur met hoge energie kosten. De gemeente moeten nadenken voordat ze
mensen weer met een extra nota opzadelen . Ze hadden beter moeten
nadenken met de hoogbouw, parkeerdruk was daarmee te verwachten  en nu
moeten de de overige bewoners betalen . Dit is geen sociaal besluit .

600 Geldklopperij van links. Zijn Anti-auto. Parkeertarieven zijn veel en veel te
hoog. Voor een paar uur ben je zomaar een tientje kwijt.

601 Graag Eigenlijk zou ik deze enquête niet hebben mogen invullen. Ik woon
aan de Korreweg, waar het betaald parkeren als een van de eerste wijken
werd ingevoerd.Wij hadden hier erg veel last van bezoekers van het UMCG
én studenten van de (avond-)HTS. Ik was destijds echt blij met betaald
parkeren. Zelfs een bezoekerspas was voor een redelijk bedrag geregeld. Nu
constateer ik dat de tarieven vele malen hoger zijn geworden. Het gaat niet
meer om parkeerproblemen tegen te gaan. Het gaat om cashen.

602 Het is schandalig dat de gemeente de halve stad betaald parkeren maakt. Bij
mij is recent bet. parkeren ingevoerd, er was in de straat geen probleem. Nu
is de hele straat leeg, en iets verderop is het bomvol door voornamelijk
mensen van buiten de stad. Als men bet parkeren invoert, geef de inwoners
dan een vergunning zonder kosten. Net zoals in Duitsland. Ipv de eigen
bewoners op kosten te jagen voor iets dat de meesten niet willen. En de
gemeente het probleem alleen verschuift.

603 Ordinaire belastingverhoging
604 Het zou goed zijn om de bewoners gratis een vergunning aan te bieden en

het uurtarief voor los parkeren fors te verhogen zodat de forenzen wel naar
de P&R vertrekken. Verder valt het op dat er ook niet forenzen hun auto
neerzetten bij mij voor de deur. Want in hun straat moeten ze betalen en in
mijn straat niet. Hoe sociaal zijn we dan bezig. Dit was giga opvallend
afgelopen 1 maart toen de schil uitgebreid werd tot aan de Molukkenstraat.
Hoppa alle auto\'s schoven naar de West Ind. buurt.



605 Het is een probleem dat door betaald parkeren zelf wordt gemaakt. Doordat
de vorige wijk het had, ging iedereen bij ons staan. Nu zal wss het probleem
verschuiven naar de volgende wijk. Dus ik zie in betaald parkeren de
oplossing, terwijl zij ook de oorzaak is. Beter is om een parkeerbeleid te
voeren (in woonwijken) waar bewoners en hun bezoek (tijdelijk) gratis kunnen
parkeren, terwijl voor bezoek aan andere wijken/centrum het
ontmoedigend/betaald is.

606 Ik woon niet in een van de wijken waar het nog ingevoerd moet worden, maar
in een wijk waar het net ingevoerd is. Wij wonen in een
appartementencomplex met eigen parkeergelegenheid waardoor wij niet in
aanmerking komen voor een bewonersvergunning terwijl wij maar een
parkeerplaats hebben, maar elk een auto. Mensen zonder
parkeervoorziening kunnen per autobezitter een bewonersvergunning krijgen.
Dit voelt erg onrechtvaardig. Ik moet mijn auto elders parkeren en mijn straat
is bijna leeg.

607 Dat de gemeente allemaal excuses maakt om zo betaald parkeren in te
voeren. Terwijl het negen van tien keer niet eens nodig en daarmee de
bewoners belasten met extra kosten in hun woonwijk terwijl ze het probleem
met des betreffende bedrijven moeten regelen zoals de Umcg of andere
bedrijven of instellingen en niet de bewoners ermee moeten belasten. We
leven al in een moeilijke tijd en mensen die het krap hebben nog eens met
extra kosten worden opjaagd. Bij ons is er altijd plek maar betaald park

608 Zotte plannen ziens invoering lege straat alleen auto,s vanbewoners dus de
bewoners worden onnodig op kosten gejaagd

609 Is er geen andere oplossing dan alleen betaald parkeren?
610 In de wijk Berlagehof bij de Korrewegbrug hadden wij veel overlast van

parkeren op de antillenstraat 2 waardoor verkeer niet goed kon doorstromen
en er sprake was van onveiligheid. Een verbod op parkeren was een
oplossing geweest. Nu is het betaald parkeren en moeten alle bewoners
betalen. Ordinaire geldklopperij in mijn ogen. En nu zadel je de bewoners van
de Hunze, Ulgersmaweg en Van Starckenborg op met het parkeerprobleem
van forenzen. Dit is geen oplossen maar verplaatsen van het probleem.

611 Ik woon ik de Korreweg wijk. Sinds een maand is het hier betaald parkeren.
Wij zetten nu de auto bij de plus omdat het daar nu gratis is. De forenzen
doen dit ook en de rest van de straat ook. Het is te debiel voor woorden dat
wij moeten betalen om de auto voor de deur te hebben staan. Als
forenzen het probleem zouden zijn waarom word er dan geen gratis
vergunning geleverd? Dit is gewoon geldklopperij met met een slecht
argument.

612 Vraag 2 begint met daarom". Het is mij niet helemaal duidelijk waar dat op
slaat. In mijn wijk is per 1 maart jl. betaald parkeren ingevoerd. Sindsdien is
het veel rustiger



613 De stad Groningen lijkt niet te begrijpen hoeveel ergernis het betaald
parkeren veroorzaakt in de zogenaamde schilwijken. Vooral voor het
ontvangen van bezoek, en te weinig  ruimte voor mensen met een
parkeervergunning. Ik heb sterk de indruk dat in mijn directe omgeving er
meer vergunningen zijn verstrekt dan dat er ruimte is.  Het uitbreiden van het
betaald parkeren heeft steeds een “waterbed" effect totdat in de hele stad
betaald moet worden  het uiteindelijk doel ! het uiteindelijk doel !""

614 Ik wil dat de Curaçaostraat meegenomen wordt in de extra schil met 50 euro
per jaar een vergunning. Ook hier zijn mensen met lage inkomens. Maar die
forenzen en het waterbedeffect zorgt voor een hoop ergernis. Daar betaal ik
liever 50 euro per jaar voor.

615 Ik woon in de Indische buurt en heb sinds 1 maart 2021 betaald parkeren in
mijn straat. Eerlijk toegeven dat de parkeerproblemen vanaf dag 1 inderdaad
voorbij zijn, nadeel is wel dat de bewoners het oplossen van dit
parkeerprobleem zelf moeten betalen middels een parkeervergunning. Ik lees
nu dat volgende wijken minder hoeven te betalen voor hun vergunning omdat
het wijken zouden zijn met een lager inkomen. Dat maakt me echt boos,
Helpman VS. Indische buurt?? Volgens mij weten we waar de villa\'s

616 Is het niet netjes om naast alle gemeentelijke kosten de parkeerpas 1 per
huishouden beschikbaar te stellen tegen kostprijs? (Iets van 20 euro per jaar)

617 Waardeloos, verplaatsen van het probleem. Nooit problemen gehad met
parkeren. Sinds de invoering van betaald parkeren aan de andere kant van
het park nu waardeloos. Er wordt hier geparkeerd en mensen lopen naar huis
WAAR DUS BETAALD PARKEREN IS INGEVOERD!!!!!  DIT WAS TOCH TE
VERWACHTEN. Bij mijn ouders aan de borgplein hetzelfde probleem.
Amateurs

618 Voer een vergelijkbaar systeem is als in Haren. Een laag bedrag voor
parkeren tot 2 auto’s. Nu wordt een tarief van meer dan 100 euro per auto
gevraagd. Het doel van betaald parkeren is toch dat bewoners weer kunnen
parkeren in de straat ipv hoge tarieven vragen waardoor een deel van de
buurt geen auto meer kan hebben.

619 Dagelijks wordt ik geconfronteerd met ernstige overlast in de Surinamestraat.
De straat wordt misbruikt door forenzen en door buitenlandse studenten.
Sinds 1 maart is er in de omliggende wijken betaald parkeren. Vanaf 1 maart
ervaren we in de straat totale chaos. Auto’s staan vanaf 1 maart geparkeerd
en nemen al weken parkeerplek in. Parkeerders die niet uit de buurt komen
rijden s,ochtends rondjes voor een parkeerplaats. Rond 17:00 uur herhaald
zich dit weer. Voer aub snel betaald parkeren in.

620 Heel graag snel betaald parkeren in de Surinamestraat. Nu een groot
parkeerprobleem doordat omliggende wijken wel betaald zijn. Auto 's uit
omringende wijken parkeren nu in onze straat. Ook langparkeerders met
buitenlandse kentekens gebruiken onze wijk als parkeerplaats. Woonplezier
neemt hierdoor enorm af. Ook onveilig voor de spelende kinderen ivm veel
meer verkeer wat zich niet verbonden voelt met de buurt. Dit is af te leiden uit
verkeersgedrag m'n hard rijden



621 Graag asap invoeren in de west indische buurt. Mensen vd oud indische
buurt staan nu bij ons in de surinamestraat.  Vandaag alwéér 6 duitse auto's
die hier niet horen. En ik durf nauwelijks meer weg, want dan is mn plekke
daarna weg.

622 De huidige overlast van parkeren is vreselijk. Sinds 1 maart stroomt de wijk
vol met parkeerders uit omliggende wijken en buitenlandse auto's. Deze
auto's staan dagen tot weken op dezelfde plek. Overlast ontstaat doordat
parkeerders rondjes rijden en tegen het verkeer in of op stoep parkeren. De
situatie is gevaarlijk voor kinderen. De enige oplossing is betaald parkeren en
handhaven.

623 Mijn straat zit niet bij de plannen. Door het opschuiven van de zone per 1
maart hebben wij wel parkeerellende. Kan de West-Indische buurt niet een
derde schil worden en in de plannen worden meegenomen.

624 Parkeerplaatsen zijn er voldoende maar door een ingenieus parkeerprobleem
verschuif systeem is er inmiddels ook een probleem aan het ontstaan.Het lijkt
een melkkoetje van de gemeente vergelijkbaar met hondenbelasting.

625 Betaald parkeren is prima, maar veel te duur voor bewoners en bezoek. Het
tarief in de woonwijken is hoger dan in het centrum van Den Haag. De
publieke ruimte wordt door ons allemaal betaald, daar moeten we ook
allemaal gebruik van kunnen maken. Hoge parkeertarieven mogen in een
parkeergarage, dat biedt ook voordelen zoals dat er geen junks de ruit
intikken voor de radio. Op straat is dit voordeel er niet, er wordt wel voor
betaald. Het uurtarief moet omlaag, of een redelijk dagtarief erbij

626 Alleen vergunningen ..., veranderd niets aan de situatie. Dat is simpelweg het
melken van de brwoners zonder eigen oprit.

627 Helaas houd men dit plan geen rekening met een werkplek als aan de
Soendastraat 180. Nu het betaald parkeren tot aan de Molukkenstraat geld
stuwt het op. Nu staat alles daar tussen vol. Hele gezinnen die daar parkeren
en dan wandelend richting bijvoorbeeld de Bataviastraat wandelen. Neem
daarbij de grote schare auto\'s die om 7:15 aan komen rijden. De vouwfiets
uit de auto halen en elders aan het werk gaan. Ondertussen moet het
personeel van bv het Hamrikheem maar zien waar ze de auto kwijt moete

628 Het maakt de straat ook veiliger
629 Het lijkt er op dat de gemeente-ambtenaren het parkeren eerst expres uit de

hand laten lopen om vervolgens betaald parkeren als “oplossing” te kunnen
invoeren.  Totaal geen controle op fout en asociaal parkeren.

630 De huidige parkeeroverlast van buitenlandse auto's en parkeerders uit
omliggende wijken is vreselijk groot. Het continue rijden van auto's in de
straat op zoek naar een plek en deze vervolgens dagen lang bezet houden.
Na een werkdag is het standaard zoeken naar een plek. Verder overlast door
fout parkeren. Gemeente doe iets en snel! Voer aub morgen een
vergunningplicht in. Stop het waterbedeffect en de overlast.



631 Ik heb een laag inkomen en veel van mijn buurtbewoners ook. Hoe betalen?
Lefier heeft hoogbouw geplaatst daardoor is parkeerdruk ontstaan . Doe
vergunning voor 2e en 3e auto oplopend en 1e auto vrij.  Die is nodig voor
het werk ...anders lukt dat niet en moet ik weer in de bijstand. Mijn woning is
koud en slecht mijn energienota hoog . Ik kan niet meer missen .

Laanhuizen/Grunobuurt/Buitenhof

632 Voor de corona veel personeelsleden van het Martiniziekenhuis die in de wijk
parkeerden. ook veel

633 Met betaald parkeren komen er niet magisch meer parkeerplekken bij. De
parkeerdruk is simpelweg te hoog in de avonduren. Kortom, het blijft zoeken
naar een plekje en het enige verschil is dat je er nu voor moet betalen. En als
de plannen doorgaan flink meer ook voor hetzelfde plekje. Als het dan moet,
doe dan een avondvenster! Tip: kom met wijkoplossingen op maat:
ondergronds op centrale locaties. Daarmee kunnen de auto\'s van straat en
houd je ook wat meer ruimte voor andere zaken in jouw wijk.

634 De gemeente veroorzaakt zelf het probleem door elke keer een wijk op te
schuiven met betaald parkeren. Daardoor verplaatsen de gratis parkeerders
zich naar de volgende wijk. Een goed voorbeeld is het gewenste betaald
parkeren in het stadspark. De mensen parkeren hun auto dan in de buitenhof
waar het nog gratis is. Met andere woorden het probleem verschuiven.

635 Regelzucht
636 Ik woon in de wijk Hoornsemeer aan de S.O.J. Palmelaan. In deze wijk is

voldoende parkeerruimte. Bij ons in de wijk parkeren voornamelijk de
bewoners of gasten die op bezoek komen. Dat dit betaald parkeren wordt is
dan ook volledig onbegrijpbaar. Op deze manier maakt de gemeente het nog
lastiger voor de bewoners en eventuele bezoekers.

637 Houd de prijzen schappelijk, dan houden de burgers de stad leefbaar
638 Zakkenvullers!
639 Schandalig! Manier om de gemeentekas te spekken. Maak OV goedkoper en

dichterbij in de wijk.
640 Woon in De Buitenhof, geen P-problemen. Die gaan wel ontstaan als bijv in

Stadspark betaald P komt. En helemaal als er (nog meer) evenementen in t
park worden gehouden. Betaald P in ene wijk leidt tot overlast in andere wijk.
Plus: gemeente krijgt er zo een hoop financiële melkkoeien bij.

641 Graag meer reuring over dit onderwerp ook met oog op de veranderingen
Stadspark en Martini Tradepark en omliggende wijken.

Lewenborg

642 Vreemd parkeren (vakantiegangers of winkel)is een probleem. Hier in de wijk
parkeren ipv Kardinge. Met bus verder stad in of naar Eelde/Hoofdstation. Nu
met corona gelukkig minder. Wordt  niet veel op eigen terrein geparkeerd
zoals in koopcontract staat. Meeste adressen meerdere auto\'s cq busjes.
ZZP-ers



643 Ik vind het betaald parkeren wel goed maar vind de tarieven veels te hoog en
moet je voorstellen we betalen ook nog via motorbelasting voor autoloze
straten en parkeerautomaten er wordt veel geld mee verdiend misschien
moet u daar ook eens naar kijken

644 Ik ben bang dat dit straks uitvloeit over de hele stad ook naar de rand wijken
645 De gemeente is gekozen door haar inwoners en de deze inwoners moeten

duidelijk aan het college en de raad van Groningen aangeven of betaald
parkeren DE OPLOSSING is van te weinig parkeerplaatsen. De oplossing
zou moeten zijn: Meer openbare en gratis parkeerplaatsen voor haar
inwoners langs de wegen en meer beter en meer gratis openbaar vervoer
van buiten de stad c.q. P+R plaatsen naar de binnenstad. Bezoekers van de
stad dien eventueel te betalen voor een parkeerplaats.

Noorderplantsoenbuurt

646 Zorg dat wanneer je betaald voor een vergunning dan ook recht hebt op een
parkeerplaats. Dat is nu namelijk niet zo. Maar je betaald wel

647 Ik wil graag onbetaald parkeren in mijn wijk.  Alle bezoek die ik ontvang ,
kunnen of hun auto niet kwijt,  of moeten hoge kosten betalen.

648 Minder auto's op straat, meer in garages.
649 Problemen spelen enkel aan de rand van betaald parkeren. Als je betaald

parkeren afschaft zul je zien dat de problemen in paddepoel en vinkhuizen
verdwijnen. Maar ja. Dat levert niets op voor de gemeente. Met een auto
vroeger geen parkeerplaats kunnen vinden en daarna betaald nog geen
parkeerplaats kunnen vinden. Beter is betere parkeerplaatsen creëren.

Oosterparkwijk

650 Mensen in de armere wijken zijn blij dat ze net een auto kunnen betalen, nu
wil de gemeente ook nog extra verdienen via die mensen en de gemeente
Groningen is al zo duur om te wonen. Zelfde als je een hond hebt dan moet
je € 180 betalen en dat terwijl de katten dag en nacht gratis buiten lopen

651 Doe maar gewoon niet, grootste probleem is de hoeveelheid bewoners die er
zitten. Is al eerder een meting voor geweest en gecontroleerd.

652 In wijken waar voor een deel al betaald parkeren is waar je de eerste straat
bent waar dat niet geldt, is het na 19.00 uur s avonds bijna onmogelijk om je
auto kwijt te kunnen. Overdag zijn de problemen beperkt, maart vooral s
avonds en in het weekend is het erg vol met auto’s in de straten waar het net
niet betaald parkeren is (in de oosterpark)

653 Hoever je het betaald  parkeren ook uitbreidt, overlast blijft er altijd.
654 Liever vandaag dan morgen betaald parkeren in mijn deel van De

Oosterparkwijk. Ik woon in het laatste deel van die wijk waar nog geen
betaald parkeren ingevoerd is.De consequentie is een grote parkeerchaos.
Bezoekers van de binnenstad, medewerkers van het UMCG, allemaal
parkeren ze bij ons in de straat. Hert deel waar wel betaald parkeren geld ligt
200 meter verderop, reden voor veel bewoners van dat deel van de wijk om
de auto bij mij voor de deur te parkeren om 8euro per m. te besparen(!)



655 Er is reeds betaald parkeren ingevoerd, dit heeft echter niet gezorgd voor
minder overlast of meer parkeerplek. Daarnaast is het parkeren op
donderdag tot 21 uur, dat is mijn inziens nu in corona tijden niet nodig gezien
de winkels gesloten zijn. Er wordt met weinig maatwerk gekeken naar betaald
parkeren

656 Wij mogen geen parkeerkaart voor 2e auto ivm drukte (die er niet is) en door
voor te stemmen hebben we een probleem...

657 Ook voor auto eigenaren in nieuwbouw stukken moet een oplossing komen.
De gemeente heeft gesteld dat parkeren daar op eigen terrein opgelost moet
worden, maar dit is voor gezinnen vaak onmogelijk doordat er simpelweg
onvoldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn op eigen terrein. Betalen voor
parkeren in openbare ruimte is prima, maar biedt dan wel de mogelijkheid om
een vergunning aan te vragen. In het Oosterpark is tevens geen
gemeentelijke parkeergarage aanwezig waar geparkeerd kan worden.

658 Er is helemaal geen parkeerprobleem
659 De auto’s in deze buurt behoren allemaal tot de bewoners zelf. Er zal met

betaald parkeren dus geen parkeerplek vrij komen.
660 Hebben jullie er wel over nagedacht hoe het moet als een gezin twee auto s

hebben ? Dan kan er maar een een parkeervergunning krijgen en waar moet
dan de andere auto heen ? Of kan je een tweede parkeervergunning krijgen
voor hetzelfde geld als de eerste auto? Dus daarom ben ik erop tegen voor
betaald parkeren  in mijn straat.

661 Tegen...
662 Betaald parkeren is verplaatsing van het probleem gebleken. Wij hebben nu

problemen door de invoer van de vorige ronde. De gemeente wint zelf en de
bewoners zijn de verliezers.

663 De plannen zijn overbodig
664 Idioot plan in mkn straat. 9713xb.Overdag leeg en in de avond vol. Met onze

eigen autos want er is dan te weinig ruimte en dat lost betaald parkeren niet
op. Betaald parkeren gaan we waarvoor dan doen?

665 Het is een volslagen idioot idee om betaald parkeren in te voeren in een
straat waar de parkeerdruk enkel bestaat uit eigen auto's van bewoners.
Zolang de gemeente niet zorgt voor voldoende parkeergelegenheid is dit
meer een melkkoe om de begroting te regelen dan om de parkeerdruk te
verlagen. Ik woon niet voor niks een stuk uit het centrum, zodat er vrij
parkeren is. Dit idee is belachelijk

666 Indien betaald parkeren, dan moet het mogelijk zijn om per persoon een
parkeerpas aan te vragen.

667 Hou het wel betaalbaar voor de bewoners.  Het is mij alleen te doen om
forenzen met vouwfietsen te weren

668 Betaald parkeren levert alleen de gemeente iets op. Het zijn de eigen auto\'s
van de bewoners waar al niet genoeg plaats voor is.



669 Het grote probleem wat waarschijnlijk de Raad ziet is dat er te weinig
parkeerruimte is in de stad. Er is minder ruimte voor parkeren door betaald
parkeren. Kijk bijvoorbeeld in de Oosterpark waar voorheen gratis  parkeren
was en nu betaald parkeren is en daardoor alle parkeervakken leeg zijn. Dat
komt puur doordat er betaald moet worden. Er zijn dus wel genoeg
parkeerplekken in de stad maar ze moeten juist niet betaald worden
waardoor er meer parkeerplekken vrij komen.

670 Probeer parkeerders die hier niet wonen te stimuleren buiten stad te parkeren
en met gratis OV naar centrum te gaan. Door betaald parkeren in te voeren
worden bewoners gestraft en verplicht parkeervergunning te kopen en voor
bezoekers ook een pas oud te regelen. Ik ben hier juist gaan wonen omdat
het hier wel vrij parkeren is.

671 Snel betaald parkeren invoeren
672 Het is te druk in de straat met eigen auto's. Overdag is er geen probleem
673 De gemeente heeft in veel wijken de bewoners laten betalen voor een

parkeervergunning. Zodat er zogenaamd meer parkeergelegenheid komt.
Maar zo los je het probleem van te weinig plaatsen niet op. Dus je de
bewoners hebben al weinig ruimte en nu moeten ze ook nog betalen. De
beste oplossing is. Een gratis parkeerpas voor de bewoners en betaald
parkeren voor de mensen die er niet wonen. Tevens vind ik ook dat de
bezoekers gratis mogen parkeren

674 Mits ik bezoekersvergunning kan krijgen.
675 Graag spoedig invoeren. Verkeersveiligheid verkeersdrukte en

geluidsoverlast zijn hier ook belangrijke aspecten in
676 Om overlast van parkeerders uit de te voorkomen graag zo snel mogelijk

invoeren. Ook graag handhaven van het huidige parkeerbeleid en het
eenrichtingsverkeer. Ben verbaasd dat het zo lang niet duren voordat er
geluisterd wordt naar de straten die last hebben van de parkeerders uit de
wijk waar betaald parkeren is. Wij van de Resedastraat als eerste straat dat
moet betaald parkeren kent heeft er verschrikkelijk veel hinder van. Tot aan
de ring betaald maken. Kunnen ze naar het transferium

677 Graag zo snel mogelijk betaald parkeren invoeren! We zitten hier op de grens
van wel en niet betaald parkeren en de chaos die daarbij komt kijken is niet
fijn! Combineer dit met een goede P+R campagne.

678 Niet doen!
679 Bij nieuwbouw parkeerplek op eigen terrein, maar we hebben een 2 e auto en

dan schijn je geen vergunning te krijgen voor straatparkeren . Dus moet dan
in naastgelegen wijk.

680 Voer aub zsm betaald parkeren in!!!
681 Ik kan meestal niet in mijn eigen straat parkeren, ik zou zo blij zijn als ik

eindelijk weer eens normaal kan parkeren.....
682 Alle bewoners gratis pas als ingevoerd wordt,forenzen laten betalen



683 Ik denk dat invoeren op kleine schaal ervoor zorgt dat de problemen steeds
weer naar de volgende schil doorschuift. Dat is geen oplossing, maar creëert
steeds dezelfde problemen voor andere stadsgenoten.

684 Het gaat niet om de parkeerruimte, maar om de ruimte voor de mens op
straat. Er is niet te weinig parkeerruimte, maar er zijn te veel auto's van
elders die er parkeren en leefruimte innemen! Verkeerde vraagstelling...

685 Betaald parkeren had al lang ingevoerd moeten worden. Schande dat in de
Oosterparkwijk een aantal jaren geleden de lijn is opgeschoven en andere
bewoners nu de parkeeroverlast in hun straat hebben gekregen.
Doorschuiven van het probleem. Geef bewoners hun straat terug!
#leefkwaliteit

686 Vreemd dat uw partij alles doet om dit tegen te houden. Er zit bij de stukken
een heel document met klachten van bewoners van wijken waar geen
betaald parkeren is en waar de mensen veel overlast ervaren. Ga eens aan
hun kant staan!

687 Goede plannen, eindelijk trekken we een logische grens om het betaald
parkeren gebied om vreemd parkeren in wijken tegen te gaan en de overlast
in bepaalde delen tegen te gaan en het waterbedeffect te voorkomen! Fijn,
voor stemmen zou ik zeggen CDA!

688 Wij zijn voor! Zie onze brief van de bewoners Resedastraat Oosterparkwijk.
Voordelen voor de rust, leefkwaliteit, ruimte, groen.

689 Goed idee, fijn als de onbekende auto's minderen
690 Het is gewoonweg niet meer van deze tijd dat auto\'s zo maar ongereguleerd

overal worden neergekwakt in bepaalde gedeelten van de stad ten koste van
leefbaarheid en groen

691 Last van waterbedeffect in de wijk. Overlast al jaren groot en neemt toe.
Hardstikke flauw van!

692 Ik vind het zonde dat er iedere dag zoveel auto\'s om het mooie pioenpark
staan. Voor de wijk oke, forensen parkeren maar ergens anders

693 Dit gaat al zo sinds de jaren negentig toen de eerste wijken direct rondom de
diepenring betaald parkeren kregen. Hier werd het gedaan om het parkeren
van forensen die in de binnenstad werkten tegen te gaan. Logisch gevolg
was dat ze net buiten die wijken gingen parkeren en dus werd het betaald
parkeren uitgebreid naar die wijken en zo kun je doorgaan zolang er mensen
werken en er geen alternatief komt. Ook parkeerterreinen aan de Sontweg
moesten om deze reden betaald worden.

694 ik vind het echt te idioot voor woorden dat de oliemuldersweg in 2 en is
gedeeld een deel betaald ander deel vrij parkeren en je word gek van de
mensen die komen parkeren met een fietsendrager achter op de auto hier
parkeren en vervolgens de stad in fietsen naar werk of weet ik veel waar
heen en als ik geen plek heb voor mijn deur waar ik woon dan word mij
geadviseerd ergens te gaan staan waar ik betalen moet terwijl het voor mijn
deur vrij parkeren is houd ook rekening met de bewoners

695 Alsjeblieft voer betaald parkeren in. Dat scheelt een hoop ergernis



696 Zorg bij betaald parkeren dat de bewoners hier het voordeel van ondervinden
door ze een parkeervergunning te verstrekken en niet zoals nu bij mijn
postcode (9713KA) aan de hand is: alleen een bezoekersvergunning van 16
uur. Dat schiet niet op en hiermee zadel je bewoners met onnodige kosten op

697 Goede plannen! Eindelijk weer rust in de straat!
698 Ik vind het ongelofelijk dat het CDA blijft vasthouden aan het idee van

algeheel draagvlak. Het shockeert me dat het CDA kennelijk zo weinig feeling
heeft met de mensen die overlast ervaren. Het parkeerprobleem
(vreemdparkeren van forensen en bezoekers in woonstraten/vreemdparkeren
van bewoners van aanliggende wijken of buurten met betaald parkeren) kan
alleen opgelost door het betaald parkeren grootschalig in te voeren, anders
krijg je waterbedeffect in naastliggende gebieden. Schande!

699 De plannen zijn goed. Dit is de enige manier om het goed op te lossen. Voor
ruimte in de straat, voor rust, voor leefkwaliteit. De kosten zijn niet meer dan
een tank benzine. Dus dat is GEEN argument om een deel van de mensen
jarenlang met overlast te laten leven in hun straat. Dit is ook gebeurd met de
vorige gedeeltelijke invoering in de Oosterparkwijk. Onze straat is nu gelegen
naast betaald parkeren gebied en wij ervaren sindsdien enorme
parkeeroverlast! Dit getuigt van slecht bestuur.

700 Zie onze brief van de Resedastraat in de Oosterparkwijk, die zit bij de
stukken van het college. Het is niet zo dat het alleen om een kleine rand
langs het betaald parkeren gebied gaat. Het wordt steeds erger. Er staan
forensen, maar ook bedrijfsautos’s. En natuurlijk de mensen van het
naastliggende betaald parkeren gebied. De overlast rukt op richting
Florakade, in de Pioenstraat is het ook al helemaal vol. Het probleem is naar
ons verplaatst toen het in de Slachthuisstraat e.o. werd ingevoerd.

701 Hoe eerder hoe liever invoeren!! Houdt ook rekening met mensen die
overlast ervaren en verplaats die overlast niet door de invoering per kleinere
gebieden. In 1x goed regelen. Het CDA vindt dus dat bepaalde mensen wel
overlast mogen hebben? #autogericht

702 De parkeerdrukte wordt steeds erger. Het duurt mij al veel te lang!!
703 In onze straat wordt het ook steeds drukker, wij wonen niet direct naast het

betaald parkeren, daar zit nog een straat tussen. Maar we merken een
toenemende druk vanuit dat gebied. De straat is te vol, er rijden te veel auto’s
die hier helemaal niet hoeven zijn. Tijd om in te grijpen. En ook meteen alles
in de wijk aanpakken, anders verschuift de druk weer naar een gebied waar
de overlast nu nog kleiner is. En hoeveel kost het ook, een volle tank
benzine. Maar dan hebben we wel de straat terug!

704 Het is een verplaatsing van het probleem en spekken van de gemeente
kassa.

Oosterpoort

705 parkeren lijkt voor de gemeente een manier om extra geld binnen te halen in
de hele gemeente groningen. Ik ben fel tegen de plannen

706 Per huis zou 1 auto vrij van belasting moeten zijn.



707 Wij hebben al jaren betaald parkeren in de Oosterpoort Ik vind dat wij als
bewoners een gratis bezoekerspas moeten krijgen De kosten rijzen nu de
pan uit Dit is alleen maar bedoeld om de gemeentekas te spekken

708 Gratis is beter
709 Het probleem is dat de gemeente grote wooncomplexen en opgedeelde

panden toestaat aan verhuurders, zonder dat die moeten zorgen voor
parkeerplaatsen. De verhuurders/pandjesbazen worden de hand boven het
hoofd gehouden door de gemeente. De voorspelbare problemen worden zo
op de bewoners van de wijken afgeschoven. Betaald parkeren lost dit
probleem niet op, het zorgt voor overlast op andere plekken en blijft
problemen geven op de huidige plekken. Er komt niet meer vrije
parkeerruimte er door.

Paddepoel

710 Vraag me af of druk op 'eigen terreinen' ook wordt meegenomen in
overwegingen. Wij worden nu waarschijnlijk gedwongen allerlei investeringen
te doen (slagboom, parkeerbeugels) als de parkeerplaatsen 10 meter
verderop betaald worden.

711 Er is genoeg plek bij ons in de wijk om te parkeren
712 Graag zsm betaald parkeren invoeren. De parkeer druk in onze straat is zeer

hoog door mensen
713 Betaald parkeren zsm invoeren. De parkeerdruk in onze straat is zeer hoog

door mensen die hier parkeren en hier niet wonen. Mensen die gaan
winkelen op paddepoel, mensen die daar werken, mensen die boven de
winkels wonen enz enz.

714 hoe sneller invoeren hoe beter.
715 Prima, invoeren die handel!
716 Zorg voor verschillende delen bv Paddepoel Zuid / Noord (grens

Pleiadenlaan). En Reitdiepzone apart!
717 familie  loge s  uit randstad kan auto kan auto niet kwijt
718 in Paddepoel heb ik nooit problemen met het vinden van een parkeerplek. Ik

kan de auto vrijwel altijd voor de deur kwijt. Een heel enkele keer niet
(ongeveer 4-5 keer per jaar). Dan vind ik een parkeerplek aan de overkant
van de straat of een paar meter verderop. Ik zie oprecht het probleem niet.

719 Geen betaald parkeren aub
720 Het is onzin, weer om de kas te vullen!
721 Er wordt groen geplaatst tussen de 3 flats Caspomor .De gemeente had

beter parkeerplaatsen voor bewoners van de flats kunnen maken met een
slagboom. Bewoners worden nu gedwongen om een vergunning aan te
vragen bij betaald parkeren omdat er te weinig parkeerplaatsen zijn op het
Lefier terrein van deze flats.

722 graag zo spoedig als mogelijk



723 Gewoon door laten gaan, prima plan.
724 Gaat niet helpen, structureel te weinig plaatsen en plannen vooral

luchtfietserij
725 Deel wilgenlaan wel betaald parkeren.   Deel ervan niet.  En dat Deel met

omliggende straten is er zowat geen ruimte om je auto te parkeren
726 Veel bewoners in Paddepoel zijn tegen betaald parkeren
727 Geen betaald parkeren. Het is voornamelijk parkeren voor de bewoners.

Geen overlast van forensen hier.
728 In dit postcode gebied , is parkeeroverlast van forensen, bewoners van de

woldring locatie en die woonachtig zijn andere kant van spoor de oranjewijk.
729 Deze plannen zijn voor mij nieuw. Goed dat jullie hier onderzoek naar doen!

Er is hier geen probleem met parkeren.
730 Er is sprake van veel \'grijs\' parkeren in Paddepoel (Zuid). Dit gaat om

bewoners van de omliggende wijken (met name de Oranjebuurt) en de
appartementengebouwen in Paddepoel en aan de Friesestraatweg. Ook zijn
er veel forenzen die in de schilwijken waar geen betaald parkeren parkeren
en dan op de (vouw)fiets richting (grote) werkgevers in Stad gaan. Er
ontstaan in de wijken ook veel onveilige situaties door druk verkeer. Dus
daarom vanuit Paddepoel Zuid: direct invoeren!

731 Een verschrikkelijk plan...laat groenlinks beter onderzoek doen
732 betaald parkeren verschuift het probleem! Bij nieuwbouw structureel een

parkeergarage onder de gebouwen. Gratis parkeren overal doorvoeren
733 Waarom geen gratis vergunning voor bewoners? Dat lost het probleem toch

ook op.
734 De bewoners in Paddepoel zijn nooit gevraagd door de gemeente of betaald

parkeren mag.
735 Waarom zoveel studentenflats bouwen zonder daarbij naar de parkeedruk te

kijken. Want ook studenten hebben allemaal tegenwoordig een auto en de
meeste gezinnen in de wijk een tweede lease auto. Had meer
parkeergarages onder alle flats gemaakt. Nu vooral last van studenten en
forenzen.

736 Geef de bewoners van stad dan gewoon een gratis vergunning en laat de
automobilisten betalen die in Stad werken, winkelen e. d. en die daardoor de
al dan niet beperkte gratis parkeerplaatsen in beslag nemen, hebben in
selwerd gewoond en daar is doordeweeks sowieso door dat parkeergedrag
bijna door de bewoners niet te parkeren.  (b. v. bij het zwembad aan de
eikenlaan) Wij als bewoners betalen al belasting genoeg belasting genoeg en
dan wordt de ruimte afgenomen of moeten weer bloeden.

737 Het is mij nog onduidelijk wat voor parkeervergunning de inwoners van de
Friesestraatweg, bv Woldring-locatie krijgen. We ervaren een hogere
parkeerdruk in de wijk sinds dit gebouw is opgeleverd naast al die mensen
die in onze wijk parkeren en dan naar de binnenstad wandelen/fietsen.



738 Het is nog onduidelijk waar de bewoners van de Woldring-locatie een
parkeervergunning voor krijgen. Wij ervaren dat veel inwoners hun auto bij
ons in de wijk (Paddepoel) parkeren. Los van de mensen die in onze wijk
parkeren en vervolgens met de bus/fiets/te voet naar de binnenstad of wijk
met betaald parkeren gaan. Verder kijken veel mensen bij ons in de wijk uit
naar betaald parkeren dus het draagvlak zal hier echt wel hoog zijn.

739 Opschieten
740 Om parkeerdruk in de stad te verlagen heeft het weinig zin om betaald

parkeren in de wijken in te voeren als ik moet betalen in een wijk en in de
binnenstad moet zijn voor beide betaal je dus dan parkeer ik in de binnenstad

741 Het zou fijn zijn dat de bewoners van de straat die een auto hebben niets
hoeven te betalen voor parkeren.Bezoekers wel.

742 Vind het een waardeloos plan, woon aan de rand van Groningen, wat winnen
we hier mee? Parkeren is bij ons geen probleem, alleen de gemeente
verdient hier extra geld mee

743 Zo snel mogelijk doorvoeren
744 Lastig
745 Hier parkeren alleen bewoners en visite, zelf heb ik geen auto maar ik zou

dan een bezoekerspas aan moeten schaffen. Er is hier geen
parkeerprobleem dus de enige reden zou zijn dat de gemeentekas gevuld
wordt ten koste van de bewoners van de wijk.

746 Ik vind het prima als ze betaald parkeren invoeren, maar dan moet het wel
mogelijk worden voor bewoners om een vergunning aan te vragen en ik heb
begrepen dat dat niet het geval zal zijn. Wat moeten alle jongeren in de flats
(polaris) in paddepoel dan met hun auto’s? Het is toch absurd dat er dan
totaal geen andere optie is?

747 Niet mee eens. Onzin.
748 Zorg er voor dat forensen de auto niet in woonwijken zetten en laat het

parkeren gratis voor bewoners en hun bezoekers.
749 Wij willen super graag betaald parkeren. Iedereen uit omliggende wijken

parkeert hier en loopt of fietst naar de volgende betaalde wijk. Wij kunnen de
auto dan soms pas 4 straten verder kwijt. Liever nog gisteren dan vandaag
invoeren dus

750 Graag zsm invoeren het is nu een chaos
751 Geen betaald parkeren in Paddepoel.
752 Sommigen kunnen dat niet betalen. Te erg voor woorden dit.
753 Niet nodig hier!!
754 Belachelijk plan
755 Ik heb begrip, maar één auto per adres  zou vrij van parkeergeld moeten zijn.
756 De inkomsten uit betaald parkeren komt tegoeden van de gemeente kas ipv



goed parkeerbeleid.
757 Als er dan zonodig betaald parkeren moet worden ingevoerd in de strijd

tegen forenzen (die er niet zijn) of bezoekers aan de binnenstad (zijn er ook
niet), kunnen we compensatie krijgen dmv lagere ozb? Dan kan het voor
bewoners neutraal worden doorgevoerd

758 Pure geldklopperij
759 Niet nodig in onze wijk, er is voldoende plek. Hebben geen last van forensen.
760 De reinste onzin om in Paddepoel betaald parkeren in te voeren
761 Problemen met parkeren aanpakken door de auto bezitter te straffen met

betaald parkeren, maar de echte reden is dat er te weinig rekening wordt
gehouden met parkeerruimte in de woonwijken of rondom de studentenflats,
het is een illusie dat we de auto weg zullen doen, veelal werken de inwoners
elders buiten de stad, dan kunnen de mensen die in de stad werken overdag
weer hun auto kwijt, het is volgens mij niet de bedoeling dat door de
buitenproportionele parkeertarieven mensen wegjaagt

762 Het lijkt mij niet logisch dat in de buitenwijken van Groningen parkeren wordt
bemoeilijkt door het invoeren van betaald parkeren. In de buitenwijken wordt
nauwelijks parkeeroverlast veroorzaakt en er zijn genoeg alternatieven voor
het winkelend publiek om elders te parkeren.

763 Betalen we nog niet genoeg in dit land
764 Ik hoor dit nu voor het eerst
765 Aan de ene kant wil men in Paddepoel betaald parkeren invoeren vanwege

teveel andere auto\'s ipv auto\'s van bewoners, maar er worden daarnaast
invalide parkeerplaatsen weg gehaald aan de Zonnelaan, Meteoorstraat en
Venuslaan ivm lage parkeerdruk. Dat begrijp ik niet.

766 Geldklopperij ik
767 Hadden ze veel eerder moeten doen
768 Onzin betaald parkeren. Paddepoel is een rustige wijk.
769 Meer plekken realiseren ook belangrijk. Plus onze straat verwacht overlast

van anderen die zullen parkeren op onze eigen binnenplaats (parkeerplaats).
Nu al parkeren anderen op onze grond, dit zal na invoeren betaald parkeren
alleen maar erger worden.

770 Totaal overbodig in buitenwijken. Er is voor mij nooit een probleem om te
kunnen parkeren.

771 In het Dagblad: Volgens CDA'er Herman Pieter Ubbens is er geen
parkeerprobleem in Paddepoel". Ben ik het totaal niet mee eens. Kijk eens in
de Weegschaalstraat  waar de auto's half op de stoep staan en de
doorgaande auto's er amper doorheen kunnen rijden. Laat staan een
brandweerauto met spoed. Ook in de Lierstraat en Dierenriemstraat is het
altijd erg druk met (lang)parkeerders. Meneer Herman Pieter Ubbens moet
z'n ogen eens gebruiken en zich beter oriënteren op de wijk."



772 Ik ben niet tegen betaald parkeren, ik zie de voordelen wel. Maar het is niet
nódig.

773 Wij verwachten veel parkeeroverlast en irritatie op ons binnenterrein (zon II ,
Grote Beerstraat) bij invoering betaald parkeren. Kan de gemeente ons  na
invoering misschien parkeerbeugels geven om wildparkeerders te weren? Wij
moeten ons eigen terrein op eigen kosten onderhouden, dat is prima, maar
dan moet ons terrein door de gemeente wel als prive" worden aangemerkt en
behandeld en niet zoals nu zogenaamd openbaar waar iedereen zomaar
mag parkeren omdat we geen terreinafsluiting willen/hebben"

774 Betaald parkeren is voor het overgrote deel van de bewoners in mijn straat
niet financieel haalbaar. Ik zou graag een oplossing zien waarbij er betaald
parkeren wordt ingevoerd met vrijstelling voor bewoners.

775 Bewoners zijn niet op de hoogte gebracht van deze plannen. In onze straat is
er voldoende parkeerruimte

776 Ik hoor dit nu voor het eerst!???
777 Het is hier in de wilgenlaan wel degelijk een probleem om als bewoner je

auto te parkeren. Mede door de 2 nieuwe flats die voor het merendeel
bewoond worden door studenten  aan de overkant van de vijver. Die plaatsen
hun auto bij ons in de straat zodat ze niet hoeven betalen. Wij als bewoners
moeten dan maar hopen dat er nog ergens een plekje is wat soms behoorlijk
ver weg is voor mensen die wat meer moeite hebben met ver lopen.

778 Het is hard nodig dat er iets aan de parkeerproblemen wordt gedaan. Het
leidt tot onveilige situaties. Ik heb het gevoel dat deze wijk(en) ten aanzien
van verkeersveiligheid achter lopen op nieuwbouwwijken zoals ter borch of
reitdiep (daar wel drempels etc)

779 Er zijn veel langparkeerders in de straat . Ze parkeren en halen een fiets uit
de kofferbak en komen een week later weer terug. Erg vervelend. Ook
parkeren ze in onze straat terwijl ze in een andere wijk moeten zijn maar daar
niet willen of kunnen parkeren. Ik zou het niet erg vinden om betaald
parkeren in de straat te krijgen.

780 Er wordt te weinig parkeerplaatsen gemaakt bij alle nieuwe appartementen
die recent zijn gebouwd, daarmee enorme parkeerdruk ontstaan

781 Liever vandaag dan morgen invoeren!
782 Ik ben wel benieuwd waarom ze betaald parkeren willen invoeren en

wanneer . Graag info over dit beleid en waarom
783 Het parkeerprobleem is vooral in de avond
784 Betaald parkeren is eigenlijk verschuiven van het daadwerkelijke probleem.

In Paddepoel Zuid  wordt veel te veel (in de hoogte) in een klein gebied
gebouwd. Dat geeft heel veel overlast waaronder het parkeren.

785 Wat mij betreft geen betaald parkeren in Paddepoel Zuid. Wel bij nieuwbouw
meer parkeergelegenheid aanbieden. Woldring locatie heeft veel te weinig.

786 Graag Paddepoel vrij parkeren houden, dat is goed voor bezoek, etc



787 Graag zsm betaald  parkeren om (lange) wildparkeerders te weren.
Buitenlandse kentekens, oude bussen en campers die hier weken staan.
Vooral met de nieuwe flats aan het Reitdiep

788 Bij de bouw van de woontoren aan de zonnelaan en bij de woldring locatie is
geen/amper rekening gehouden met auto’s omdat studenten geen auto’s
zouden hebben. Dit blijkt echter niet waar (observatie)! Er is nu al te weinig
parkeerplek in de wijk. Gezien de bouw van de 2 nieuwe torens bij de
Woldring locatie zal dit alleen maar erg verslechteren.

789 Er is bij mij in de straat te weinig parkeerplaats omdat er op andere plaatsen
betaald parkeren is.

790 Het zijn met name (buitenlandse) studenten die wonen aan de
Friesestraatweg die parkeren in onze wijk. Als voor deze doelgroep een
andere mogelijkheid geboden zou worden (goedkoop of gratis parkeren
onder de flatgebouwen/in de friesestraatweg) dan zou de drukte in
Paddepoel-Zuid veel minder zijn. Daarnaast zou de Voermanstraat/wijk
anders ingericht kunnen worden waardoor relatief meer parkeerplekken
gerealiseerd kunnen worden.

791 In de 15 jaar dat in de Voermanhaven woon was er nooit een
parkeerprobleem. Echter sinds de oplevering van het Woldering gebouw, is
er parkeeroverlast. Het voelt oneerlijk dat wij nu moeten \'betalen\' omdat er
een nieuwe woonflat met een verkeerde parkeernorm is gerealiseerd. Ook
zijn er aan de ringweg nog meer woningen gepland met lage parkeernormen.
De intensiteit van de bebouwing langs de westelijke ringweg moet volgens
mij ook worden heroverwogen.

792 Merendeel van het probleem komt door werkzaamheden en huizen bouwen
zonder mogelijkheid om te parkeren op eigen grond. Als de werkzaamheden
voorbij zijn, is het probleem grotendeels opgelost. Betaald parkeren lost niets
op en is lastig voor de bewoners en hun bezoekers. Het is gewoon een
manier om makkelijk extra geld te verdienen voor de gemeente.

793 Geldklopperij
794 Van belang is dat de parkeervergunning niet geld voor bewoners aan de

Friesestraat ( woldring) want vooral zij zetten de auto in de wijk paddepoel(
Maw een duidelijke gebiedsafbakening want anders parkeert men nog steeds
bij ons met parkeervergunning

795 Graag zo spoedig mogelijk. Het parkeerprobleem wordt steeds groter.
796 In de strook tussen het reitdiep en de Friesestraatweg zijn al veel

wooneenheden gebouwd, zonder de bijbehorende parkeergelegenheid en er
staan nog veel meer gepland. Betaald parkeren is wel mooi voor de
gemeente wellicht. De sterk verhoogde parkeerdruk wordt er niet minder om.

797 Graag snel.
798 Ja, zsm invoeren, betaald parkeren, en minder parkeerplaatsen, meer groen

maken, parkeerplaatsen verwijderen, bomen planten
799 Er is hier ruimte genoeg!!!De betreffende wethouder van Groenlinks heeft m.i.

een hekel aan auto's en is liefhebber van geldzaklopperrij!!



800 Betaald parkeren invoeren is het probleem verplaatsen i.p.v. aanpakken.
801 Heel erg slecht idee. Bezoekers van ons hebben geen alternatief, een of

meerdere dagen op bezoek komen wordt dan een dure aangelegenheid.
Ouderen uit hun isolement halen? Er wordt een tegengesteld effect bereikt.
En dat alleen om te verdoezelen dat het College van B&W niet met geld om
kan gaan.

802 Graag niet betaald parkeren voor de deur, heb geen ruimtegebrek hier
803 gemeente heeft te weinig ruimte in de wijken voor de bewoners (om te

parkeren) gecreëerd.  Je weet dat veel bewoners twee auto\'s nodig hebben.
Maar er is maar plek voor een auto per woning. Of woningen ( of woontorens)
met parkeerplek op eigen terrein. ( dit kun je onderhandelen met de de
projectontwikkelaars. Er zijn voorbeelden in de wijk waarbij dit het geval is.
Parkeerplekken op eigen terrein, gekocht of bij huur gefaciliteerd.
Parkeerplekken hoort ook bij, kwaliteit van de leefomgeving.

804 De parkeerhavebs/plaatsen aan eind ban Eridanusstr en Pegasusstr worden
onvoldoende gebruikt door bewoners en bezoekers van die straten waardoor
de Zuiderkruislaan vol staat met parkeer auto’s

805 GEEN betaald parkeren in Paddepoel! De plannen zijn onduidelijk,
omstreden en niet doordacht. Ik ben in Paddepoel destijds gaan wonen
vanwege het vrij parkeren, want de vergunningen vind ik erg duur. Daarnaast
word je beperkt in het hebben van bezoek. Tot nu toe heb ik altijd een plak bij
huis kunnen vinden om mijn auto te parkeren. Dus GEEN betaald parkeren in
Paddepoel!

806 Ik weet er te weinig over
807 Raar dat dit zomaar ingevoerd kan worden, zonder gesprek met

omwonenden.
808 Waanzin idee!! Waar is het onderzoek van de Gemeente op gebaseerd?

Gemeentekas spekken! In deze wijk wonen geen rijke mensen die dat
allemaal zo even kunnen ophoesten. Huren van de huizen zijn al hoog, nu
nog meer belasting gaan betalen, waar we weinig van terug zien. Van de
zotte!

809 Gelijk invoeren, incl 1 parkeerkaart gratis voor bewoner (huishouden) 2 e
auto niet gratis 75,- per maand.

810 Niet doen
811 Niet nodig, genoeg parkeerruimte. En te ver van het centrum voor

dagjesmensen.
812 Nee, gewoon invoeren!
813 Ik maak me vooral zorgen over de bezoekregeling. Ik begrijp dat er maar de

mogelijkheid bestaat om 1 bezoekerspas aan te vragen? Waar en hoe
parkeert verjaardagsvisite dan? Er is plek genoeg, maar je mag er niet
staan? Moeten mijn bejaarde ouders bij de P&R Hoogkerk parkeren en dan
met de bus naar Paddepoel? Van de zotte!



814 Schande, uitzuigen van burgers. Ik ken hier niemand die het wil of nodig
vindt. Het linkse stadsbestuur is een op geld beluste club, ten koste van de
gewone man

815 Niet doen
816 Classic geldtekort van de gemeente, burgers zijn hier niet bij gebaat
817 Hoeveel vergunningen mogen per woning worden aangevraagd, wat zijn de

geldende tijdstippen voor het betaald parkeren
818 Puur spekken gemeentekas. Genoeg parkeergelegenheid in de buurt.
819 Kan er zoveel over schrijven, als er iemand van mening is dat er in de wijk

paddepoel geen parkeerprobleem is , moet die toch nog maar eens goed
kijken. Wij de bewoners van de wilgenlaan kunnen geregeld onze auto niet in
de straat parkeren, omdat het vaak helemaal vol staat. Dit is al zo sinds de
nieuwe flat tegenover ons er is. nu is de 2e ook bewoond en is het nog voller
met auto's de gemeente mag dan wel ontkennen dat hier een probleem is
zoals al eerder is gemeld, maar dit is er wel.

820 In de Dierenriemstraat en Grote Beerstraat is het een puinhoop met
geparkeerde auto's. Auto's staat hier in de bocht en op de stoep geparkeerd
en er is NUL handhaving. Veel studenten en bewoners van de
binnenstad/Oranjewijk parkeren hier hun auto. Daarnaast regelmatig
forensen in de straat die hun vouwfiets uit de auto halen.

821 Waardeloos
822 wijken zoals Paddepoel en Selwerd niet wat hen te wachten staat. 'Ik denk

dat er in die wijken weinig verandert. Hier parkeren vooral bewoners. Dit klopt
niet in met name de wilgenlaan kun je als bewoner de auto vaak niet
parkeren omdat het vol staat met auto\'s van bewoners van de
studentenflats. dit tot grote ergernis van bewoners, alleen dit zijn veelal
oudere mensen die dit verhaal niet lezen en niet weten wat ze eraan moeten
doen, ga maar langs de deuren in de straat en vraag de mensen

823 Dit is gewoon een ordinaire cashcow voor de gemeente, want de auto\'s zijn
van de bewoners en die gaan hun auto echt niet wegdoen voor vijf euro in de
maand

824 Er is totaal zoals het CDA aangeeft geen onderzoek gedaan in de wijk
Paddepoel is dan ook totaal geen overlast van forenzen of teveel auto’s.
Daarnaast vind ik wel voor de nieuwbouw aan de friesestraatweg rekening
mee gehouden moet worden gehouden met de parkeerdruk door bijv.
parkeergarages.

825 Totaal geen parkeerdruk door forenzen en of teveel auto’s! Tegen betaald
parkeren in de wijk Paddepoel

826 Niet uitvoeren
827 In mijn straat geen plannen m.b.t. betaald parkeren, maar vind dat iedereen,

op de binnenstad na, gratis moet kunnen parkeren voor hun deur
828 GroenLinks moet stoppen met automobilisten pesten om hun dure hobbies te

betalen



829 Slecht idee, jaagt bewoners op kosten.
830 Ik ben een minima en zou het niet kunnen betalen om ook nog eens betaald

te moeten parkeren. Een oplossing zoals tegemoetkoming hiervoor is altijd
lastig aan te vragen. Bewoners van deze wijken moeten gewoon vrijstelling
krijgen. Bewoners moeten niet betalen voor een abonnement. De overschot
aan auto's komt door de coronacrisis. Hierdoor ervaren de meesten van ons
nog meer onkosten. Hier moeten wij ook niet nog eens de dupe van worden.

831 Naadje
832 Betaald parkeren wordt ons opgedrongen in mijn wijk terwijl er geen

probleem is.
833 Niet doen
834 Er zijn hier geen parkeerproblemen. Dus het zou alleen betekenen dat de

kosten omhoog gaan. Vooral voor bezoek vind ik dat erg vervelend.
835 betaald parkeren is zeker niet nodig. Genoeg ruimte
836 Het is volstrekt onnodig!
837 Gewoon niet doen! Geldklopperij
838 erg vervelend voor bewoners
839 Geen betaald parkeren. Melkkoe gemeente.
840 De argumentatie dat door betaald parkeren auto’s uit de wijken geweerd

worden raakt kant nog wal. Ook het plan om de vrijkomende parkeerruimte te
vervangen door groen slaat nergens op. In de wijk Paddepoel wonen heel
veel mensen met een laag inkomen. Het is schandalig dat de gemeente hun
ook op wil laten betalen voor het parkeren. De gemeenteraad moet zich
schamen voor deze plannen. Ik vind het asociaal. Stelen van burgers, het is
een schande.

841 Wij ervaren totaal geen parkeeroverlast in deze postcode. Als starter heb ik
o.a. gekozen om in Paddepoel te wonen vanwege de parkeermogelijkheden
(zonder een abonnement). Daarnaast zijn er hoge flats met vele andere
starters in deze postcode. Zij zullen waarschijnlijk helaas niet in aanmerking
komen voor een parkeervergunning. De enige mogelijkheid is dan om een
parkeerplek te huren bij een woningcorporatie of particulier. Dit kost al gauw
€40/50 per maand. Als starter kan ik dit niet

842 Niet de rekening bij de bewoners neerleggen
843 onnodig geld klopperij
844 Met betaald parkeren verplaatst je het  probleem alleen maar naar andere

wijken  gewoon afschaffen het hele betaald parkeren
845 Niet doen in Paddepoel.
846 Niet nodig omdat er geen parkeeroverlast is.
847 NIET DOEN! GELDKLOPPERIJ



848 Dit is geen goede oplossing! De bewoners worden op kosten gejaagd zo.
849 snel invoeren
850 Betaald parkeren is nu niet nodig (nog genoeg parkeerruimte), maar dit kan

in de toekomst net als bij andere wijken wel veranderen. Dan zou betaald
parkeren een oplossing zijn voor bewoners, nu invoeren is enkel een
(financiële) last voor bewoners

851 De gemeente wil alleen maar meer inkomsten
852 Verplicht projectontwikkelaars om parkeerruimte voor bewoners te realiseren

op het bouwterrein zelf. Parkeren op eigen grond, niet in de publieke ruimte.
Dus parkeergarages of andere oplossingen. Huidige parkeernorm is niet
reeel.

853 Het is hier heerlijk wonen en geen overlast van zernike of winkelcentrum
Paddepoel. Omdat het in paddepoel winkelcentrum goed geregeld

854 Het moet gewoon gratis blijven!!
855 Er is nu genoeg ruimte, maar het verplaatsingseffect is wel reëel, dus als

omliggende wijken het krijgen, zal hier denk ik wel een tekort komen. Verder
is er relatief weinig ruimte op de Zernike Campus en met het nieuwe Feringa
Building, dat een stuk dichter bij Paddepoel komt, en de regels van de RUG
over wie wel en niet mag parkeren, zal de parkeerdruk enorm toenemen. Ik
denk dus dat betaald parkeren noodzakelijk is.

856 Er wordt hier maar gebouwd en gebouwd en parkeerplekken komen er niet
bij. Ze parkeren aan beide kanten van de straten waardoor je zelfs als je fietst
last hebt wanneer er een auto langs gaat.

857 Weinig informatie voor ons als inwoner tot nu toe. Daarnaast is het
parkeerprobleem hier totaal niet aanwezig. Hier zijn bewoners blij dat ze nog
gratis kunnen parkeren. Overigens kunnen vele bewoners kunnen dit niet
betalen. De huurprijzen zijn hier al hartstikke hoog en er is weinig ander
aanbod qua woningen in Groningen. Dit kunnen bewoners er niet bijhebben.

858 Geen betaald parkeren in Paddepoel, dit lijkt op gemeentekas spekken en
heeft totaal geen zin voor de bevolking met auto's.

859 Er zijn twee problemen als het om parkeren gaat in Paddepoel-Noord. Als op
de vrijdag de moskee bezocht wordt, is het heel druk (al heel lang bekend bij
de gemeente). Tweede punt: de uitbreidingen op de Zernike Campus doen
zich de laatste jaren voelen. Te weinig nieuwe gebouwen hebben
ondergrondse parkeergarages. In 5 jaar enorm bouwvolume rond
winkelcentrum Paddepoel, waardoor parkeerdruk toegenomen is. Jarenlang
gebrekkig parkeerbeleid, waarvoor de bewoners niet de rekening moeten
krijgen.

860 Graag niet de betaalautomaat voor mijn deur plaatsen
861 Nu doorpakken!
862 Niet doen!!



863 Geen parkeeroverlast hier. Betalen om te parkeren is geen draagvlak voor
hier. Daarnaast heeft de gemeente ons niet op de hoogte gehouden over
deze ontwikkelingen. Een brief hadden wij als bewoners kunnen waarderen.
Dit is een extra reden om te verhuizen uit paddepoel. Deze extra kosten kan
ik als starter niet betalen.

864 Het is dit weekend weer raak. Mensen die hun auto zomaar voor onze
garages zetten aan de Voermanstraat. Politie gebeld, bekeuring onder de
ruitenwisser, maar wij kunnen nu al drie dagen de garage niet uit.

865 Ja ik vind dat er teveel vanuit andere wijken geparkeerd wordt. Wildvreemde
auto's die weken voor de deur staan.

866 Volgens mij is het probleem niet dat mensen hier parkeren omdat ergens
anders betaald is en hier gratis, maar het probleem is dat er bij de Woldringh
locatie te weinig parkeerruimte is. Bij de bouw is er te weinig rekening mee
gehouden dat studenten zelf tegenwoordig al een autootje hebben.

867 Waarom zou ik willen gaan betalen voor iets wat nu gratis is? Ook levert het
betalen voor parkeren altijd irritatie op. Suggestie laat alle bewo ers in 050
met een auto jaarlijk 1x parkeerbelasting betalen en zorg voor een passende
vraag en aanbod van parkeerplekken en bezoekers in de woongebieden
gratis, maar in de stad, zonder parkeerpas moeten ze betalen. Succes!

868 Geen betaald parkeren in Paddepoel! Betaald parkeren overal afschaffen
behalve binnen de diepenring.

869 Graag betaald parkeren om wild/langparkeerders te weren.
870 het is gewoon geldklopperij van de burgers. Wij worden er niet beter van de

gemeente wel. Het begint met 50 euro per jaar en dat zal snel oplopen. Pure
waanzin I

871 Betaald parkeren is onzin. Auto's zijn er, auto's zullen er blijven, dus moet er
parkeerruimte zijn/gemaakt worden. Enorm veel hoogbouw waardoor
P.ruimte verdwijnt terwijl er juist meer nodig is. P.ruimtes bij/tussenwoningen
verdwijnen en veranderen in grasveldjes/struikgewas/bomen terwijl er
voldoende groen,  in en om de wijk is. Daarbij ontstaat vaak overlast door,
groter groeiende, bomen: raken woningen,  lichtinval verdwijnt,
vieze/onveilige stoepen door hun vallende vruchten.

872 Betaald parkeren zorgt alleen maar voor kosten en ruzie bij bewoners. Doe
eens iets aan Zernike campus, dat zorgt op werkdagen voor P.overlast in de
wijk, en is 's avonds en in weekend een groot onbewoond terrein. Daar is
ruimte genoeg voor P.plaatsen. En bouw daar eens grote studentenflats, dat
vermindert gelijk andere problemen als huisvesting studenten en woonruimte
voor gezinnen/ouderen in de wijk. Zorg voor (weer) bushaltes op loopafstand
Crematorium. Meer/beter  OV verbinding tussen wijken

873 Het probleem wordt nu echt bij de bewoners van de bestaande wijken
neergelegd! Belachelijk! Gemeente gaat de fout in bij te weinig
parkeerplaatsen voor nieuwbouw. Kijk eerst daar eens na! Zie Woldring maar
ook het nieuw te bouwen Crossroads. Zo hoog en zo veel mogelijk maar niet
genoeg parkeermogelijkheden. Norm 0,2 is een aanfluiting!



874 Momenteel ben ik bewoner van een nieuwbouw pand. Bij de bouw zijn er
onvoldoende parkeerplaatsen gebouwd, waardoor ik als bewoner
aangewezen ben om op straat te parkeren. Door de gemeente is besloten dat
ik GEEN recht heb op een parkeervergunning. Als er straks betaald parkeren
wordt doorgevoerd, zal ik mijn auto buiten de betaalde regio's moeten
parkeren. Dat vormt voor mij een probleem.

875 Ik vindt het de kas van de gemeente spekken
876 Dit is alleen maar om de slechte financiële staat van de gemeente Groningen

af te bouwen. De auto wordt een melkkoe en de gemeente gaat voorbij aan
mensen die net met moeite een auto voor de deur kunnen hebben en echt
geen kans zien om deze bedragen op te hoesten. Verder is het gewoon het
probleem verplaatsen.

877 Nee
878 Ik vind het vervelend dat de rekening bij buurtbewoners wordt neergelegd.

Verleen buurtbewoners met een auto/kenteken geregistreerd op het
huisadres een gratis vergunning om zo forensen tegen te gaan. Verplicht
nieuwbouwprojecten (zoals Woldring) om ruime parkeergelegenheid in te
richten onder het gebouw. Verleen deze bewoners geen straat
parkeervergunning  hierbij moet de gemeente er wel op toezien dat de
verhuurder geen woekerprijzen vraagt bij deze inpandige parkeerplaatsen
zoals Woldring

879 Volkomen nieuw voor mij
880 Overdag is er genoeg parkeerruimte voor onze deur. \'s Avonds, wanneer alle

bewoners thuis zijn, is het problematischer. Veel bewoners hebben nl 2
auto\'s, die een plekje nodig hebben. Betaald parkeren is in dit geval alleen
een nieuwe melkkoe voor de gemeente.

881 Bedrijven hebben alleen betaald parkeren en openbare vervoer is mega duur.
Wat doen mensen dan parkeren auto\'s vlakbij het werk en fietsen verder. En
nu wordt er betaald parkeren ingevoerd. Gemeente kas gespekt. Binnenstad
loopt leeg winkels zoeken andere plek met gratis parkeren. Gemeente houd
dat tegen want dan loopt de binnenstad nog sneller leeg. Zo gaat de hele
gemeente na de knoppen. Bedrijven en woningcorporaties die het probleem
hebben veroorzaakt moeten een goedkope parkeer optie bieden

882 Waarom alle mensen met 2 of meer ouders niet te laten betalen. In onze wijk
staan geen mensen geparkeerd van buiten. Maar veel hebben meer dan 1
auto. Overdag altijd ruimte maar NA  werktijd staat het vol.

883 Geef een gratis vergunning aan alle bewoners + 1 gast.
884 Het wordt voor mijn flat blijkbaar onmogelijk om een vergunning aan te

vragen, omdat er “genoeg” parkeerplaatsen op het terrein zijn. Maar er zijn
207 appartementen en iets van 30 parkeerplaatsen, en ik huur geen
parkeerplaats (ze zijn allemaal vergeven). Ik kan dus straks mijn auto niet
meer kwijt in de buurt van mijn huis. Dat moet anders kunnen!

885 Belachelijk plan!!



886 Ik vind dat mensen van buiten Groningen mogen betalen en dat inwoners van
de stad een parkeervergunning moeten kunnen krijgen of kopen voor een
aannemelijk bedrag. Niet hoger dan 100 euro in het jaar. Dat recht geeft op
vrij parkeren binnen hun eigen wijk.

887 Het is oneerlijk om flatgebouwen te plaatsen in paddepoel, om vervolgens
niet in gedachten te hebben dat vele bewoners een voertuig hebben! Het zou
fijn zijn om een plek te hebben waar je je auto kan parkeren zonder enige
kosten! We betalen namelijk al genoeg om dat ook nog eens bij te hebben

888 Voor het centrum met beperkte ruimte is het begrijpelijk, maar in Paddepoel
is genoeg ruimte. Geen reden om er een cash cow van te maken

889 Als het desondanks wordt ingevoerd dan graag voor alle bewoners (ook
sociale huur) de mogelijkheid tot aanvraag parkeervergunning. Sinds we hier
wonen konden we gratis parkeren en als een vergunningaanvraag niet
mogelijk is dan wordt het ons wel heel lastig gemaakt ineens.

890 Meer parkeervoorzieningen creëren, bijvoorbeeld gratis parkeren op p2 van
het winkelcentrum in paddepoel. Hier is vaak veel plek over waar bewoners
gebruik van zouden kunnen maken.

891 Graag niet betaald parkeren maken van de parkeerplekken die er zijn !!!
892 Het is belachelijk dat mensen die in flats wonen waar maar een zeer beperkt

aantal parkeerplaatsen voor de bewoners beschikbaar is naar wat ik gehoord
hebben geen recht zouden hebben op een betaalde parkeerplaats via de
gemeente. Dit kan en mag niet, dat had dan bij het aangaan van het
huurcontract besproken moeten worden. Sowieso heeft niemand in deze
buurt behoefte aan betaald parkeren, het is gewoon weer een manier om
extra geld te verdienen voor de gemeente. Hier maak je geen vrienden mee.

893 Laat eerst de mensen die hier niet wonen maar eens weg gaan dan is het
probleem opgelost waarom moet ik betalen voor een ander die hier niet
woont.

894 Als ik met betalen voor parkeren in mijn eigen straat dan ook een parkeerplek
voor mijn eigen deur, zodat ik mijn auto altijd kwijt kan. En de wegenbelasting
omlaag. We moeten overal al dik voor betalen.

895 Z.s.m!
896 Aanbieders van appartementen complexen niet laten wegkomen met het

aanleggen van bijvoorbeeld 10 parkeerplekken voor 50 appartementen...
897 Ik woon aan de pleiadenlaan (polaris toren). Ik heb een auto, maar de

betaalde plekken zijn al lange tijd vol en sta al in een  lange wachtrij. Nu is
mijn vraag: Ik wil heel graag in aanmerking komen voor een
parkeervergunning aan de dierenriemstraat, als betaald parkeren wordt
ingevoerd, anders kan ik nergens mijn auto meer kwijt!

898 Ik denk dat het een smoes is om de gemeentekas weer te spekken. Dit
gemeentebestuur is teveel met het milieu bezig. Teveel!!!!

899 Geld trekkers
900 Betaald parkeren niet invoeren



901 Zoveel mogelijk betaald parkeren overal
902 meer ondergrondse parkeerplekken met daarboven een park of woningen.
903 Parkeren  alleen voor de bewoners van de straat en NIET voor bewoners

andere straten
904 Als er betaald parkeren komt dan ook parkeervergunning voor alle bewoners.

Hoorde over plannen dat de nieuwe flat bewoners (polaris flat bijv) dat niet
kunnen krijgen. Wat een onzin. Ik woon hier, betaal huur... bizar

905 Meer parkeerplekken voor bewoners
906 Ik woon in appartementencomplex de Polaris. Er zijn veel te weinig

beschikbare parkeerplekken voor het aantal inwoners, om nog maar te
zwijgen over de nieuwe woontorens. Ik kan niet anders dan mijn auto in de
wijk parkeren.

907 Het gaat niet alleen om het parkeren ....Het gaat meer om de opbrengst ,was
te verwachten met Groenlinks in de gemeenteraad !

908 Mijn dochter is mijn mantelzorger, en kan met regelmaat amper parkeren in
de buurt van de flat. Veel forenzen die hier al vroeg de auto parkeren en de
hele dag wegblijven! Pak dat nou eens aan!!!!!

909 Ik zou het belachelijk vinden als je ook nog hier betaald moet parkeren
910 Zo snel mogelijk!!
911 Ik zou graag visite willen ontvangen die niet een vermogen hoeven te betalen

om te parkeren
912 Er zijn veel te weinig parkeerplaatsen,ook als het betaald parkeren wordt.Hoe

gaat het als ik mijn familie van buiten de stad weekend op bezoek krijg,of uit
Duitsland een week

913 Absoluut geen uitbreiding betaald parkeren gewenst. Het is de laatste jaren al
vaak genoeg uitgebreid.

914 Laat gratis parkeren staan!
915 Pure geldklopperij en alle politieke partijen moeten zich schamen en eens

stoppen met de onschuldige burgers te pesten en ga bedrijven helpen IPV
nog dieper in problemen duwen kijk per situatie

916 Vrees dat er alleen extra betaald gaat worden maar dat de parkeerdruk
onverminderd hoog blijft.

917 Belachelijk dat er in Paddepoel betaald moet worden voor parkeren, er is
absoluut geen krapte aan parkeerplaatsen daar

918 Betaald parkeren wordt alleen ingevoerd om de kas te spekken. Wij in onze
buurt zitten niet te wachten op betaald parkeren! Poging om ons dit
ongevraagd door de strot te duwen mislukt hopelijk door deze website waar
we aangeven dat we dit NIET willen.

919 Er is in paddepoel noord nergens een parkeerprobleem



920 Ze moeten de mensen aanpakken die meedere auto\'s in de straat zetten die
hier niet eens wonen. Daarom kan eigen bewoners hun auto niet kwijt. Dus
ene kant ben er mee eens met betaald parkeren want zo los je het wel op.
Maar wij moeten de kosten betalen en daar ben het niet mee eens

921 Betaald parkeren niet mee eens
922 Geldklopperij van de gemeente. Betaald parkeren uitbreiden totdat je in de

hele stad moet betalen. Als je 2 auto’s op naam hebt, kan je maar 1
vergunning krijgen. Dat is ook waardeloos.

923 Niet eens met de plannen om betaald parkeren in Paddepoel in te voeren.
924 Niet doen!
925 Als je betaald parkeren wilt invoeren dan moeten de bewoners gratis

vergunningen en bezoekerspassen krijgen.Doel van betaald parkeren is
volgens mij het weren van forensen en dit mag niet doorbelast worden aan
de bewoner.

926 Puur inkomsten genereren, meer niet
927 Belachelijk voorstel
928 Betaald parkeren prima, maar niet voor bewoners.
929 Wij ervaren in de wijk Paddepoel geen problemen met het vinden van

parkeerplaatsen. Het is een vreedzame buurt waarin de buren het goed met
elkaar kunnen vinden. Betaald parkeren lijkt ons dus geen goede initiatief.
Sterker nog, het lijkt ons juist een catalyst voor toekomstige irritaties. Gelieve
alles te houden zoals het nu is.

930 Geen betaald parkeren
931 Ik vind het belachelijk om bij gezinshuizen met ruim parkeergelegenheid

betaald parkeren. Het maakt familiebezoek moeilijk en kostbaar voor lage
inkomens.

932 Diep in de wijk Paddepoel is betaald parkeren onzin. Daar wordt niet tot
nauwelijks voor parkeeroverlast gezorgd omdat alleen de bewoners daar
parkeren

933 Schrap de plannen
934 Een heel slecht plan en beslist niet nodig
935 Geen BETAALD PARKEREN invoeren. Is totaal niet nodig!!!
936 Eigenlijk hebben we bij ons in de straat nooit serieuze problemen. Het komt

heel soms voor dat we een straat verderop moeten parkeren. Betaald
parkeren en een vergunning zou voor ons juist het tegenovergestelde van het
beoogde doel (verhogen woongenot - wij ervaren geen problemen en de
nieuwe maatregel zou dus enkel negatieve effecten hebben voor ons [lees:
betaalde vergunning]) van de nieuwe maatregelen bewerkstelligen.

937 Ik ben tegen betaald parkeren, het wordt automobilisten steeds moeilijker
gemaakt in Groningen. Het wordt steeds minder leuk in de stad oa hierdoor



938 Ik ben tegen de plannen van betaald parkeren. Ik vind dat Groningen steeds
onvriendelijker wordt voor automobilisten. Het wonen in de stad wordt er
steeds minder leuk op oa hierdoor

939 Ja er is veel te weinig parkeerplaats in mijn straat, veel mensen zetten hun
auto hier heen en gaan vanuit hier na hun werk, lopend of op de fiets.
Kunnen onze auto zelden tot nooit in onze straat kwijt. Als er al betaald
parkeren zou komen, hoop ik dat er rekening jng gehouden gaat worden met
de vele gezinnen die hier wonen die onder de armoedegrens zitten. Dus
gratis parkeerplaatsen voor bewoners en 1 gratis bezoekerspas voor
iedereen die dat zou willen.

940 Mocht het doorgaan, niet te hoge prijzen. Het gaat immers om een buitenwijk,
lijkt me dat we dan niet de hoofdprijs hoeven te gaan betalen.

941 Belachelijk dat we hier moeten gaan betalen om te parkeren!
942 Er worden grote woontorens voor starters gebouwd, maar er wordt van een

te laag percentage autohouders uitgegaan
943 Ik heb bezwaar tegen deze plannen. Werkt alleen maar kostenverhogend

zonder dat het nodig is.
944 Geen parkeerproblemen, dus tegen betaald parkeren.
945 GEEN BETAALD PARKEREN
946 Geen betaald parkeren!!!!!
947 Ik zie het een beetje als automobilistje pesten
948 geen betaald parkeren in paddepoel graag
949 Betaald parkeren gaat niets uithalen en is enkel spekken van de kas. Er is

geen probleem.
950 Schrappen dit plan
951 Zie het nut er niet van in.
952 Ruimte genoeg tegen betaald parkeren
953 Waar geen parkeerproblemen zijn niet betaald parkeren invoeren!!
954 Ga eerst eens controleren op auto’s die langer dan x dagen op dezelfde plek

staan. Ik heb zelf een eigen parkeerplek bij het huis gekocht en gebruik de
openbare laadpaal vlakbij mijn huis. Ik zou het bizar vinden als ik een dan
nog ook parkeerkosten moet gaan betalen. Zeker met al die Duitse auto’s
(gok 30 procent) die hier permanent plakken of die vakantie vehicles. Ik snap
dat het verleidelijk is om het betaald te maken, want goed excuus om geld te
verdienen, maar doe het ajb niet.

955 Laat het Zernikepersoneel op EIGEN TERREIN parkeren, in plaats van onze
parkeerplaatsen vol te creëren

956 Ik maak bezwaar tegen de plannen voor betaald parkeren in mijn wijk



957 Slecht idee. Ik kan nu met af en toe een geleende of gehuurde auto uit de
voeten. (t.ov. een eigen auto die er bijna altijd zou moeten staan.) Er vrijwel
nooit plek tekort. Betaalt parkeren maakt het voor mij minder leefbaar omdat
ik dan minder makkelijk mensen kan ontvangen en minder makkelijk een
leen- of huurauto kan gebruiken.

958 Jazeker dit is weer een plan waar wij weer worden bestolen,want deze auto s
zijn allemaal van de bewoners in dan zeggen bij betaald parkeren hebben
kinderen meer speelruimte neem mij niet kwalijk ik zie helemaal geen
kinderen meer in de wijk Paddepoel deze wijk vergrijst dus waarom betaald
parkeren.

959 Ik vind het een slecht idee. Er is genoeg parkeerruimte, maak je het betaald
dan verplaatst de drukte zich naar andere wijken. En onnodig mensen op
kosten jagen, terwijl ze het al niet breed hebben. Meeste mensen die in
Paddepoel wonen, leven in de bijstand... of zijn student...

960 Veel te generiek, we hebben maatwerk nodig
961 Betaald parkeren is helemaal guur en in deze wijk zitten er amper voordelen

aan welke niet opwegen tegen de kosten
962 Suggestieve vragen. Maar betaald parkeren vind ik noodzakelijk. Minder

auto\'s!
963 Wanneer er voldoende p+r mogelijkheden zijn en zoals bij het grote

woldering gebouw voldoende parkeergelegenheid wordt gecreëerd dan
neemt parkeerdruk in omliggende wijken af. Betaald parkeren is symptoom
bestrijden en het niet aanpakken van de oorzaak.

964 Gemeente wil geld innen
965 Ik zie het nut van betaald parkeren in onze wijk niet in
966 blijf van het parkeren af
967 Stop het uitmelken van de bewoners
968 Er is te weinig parkeerplek voor de bewoners in de straat, omdat andere

mensen die niet in de straat wonen wel hun auto bij ons neer zetten om
vervolgens lopend of op de fiets verder te gaan richting de binnenstad.

969 Het is toch van de zotte om te moeten betalen om te parkeren voor je eigen
huis. Misschien is het handig om parkeervoorziening te realiseren voor
nieuwe woonwijken in en rondom groningen

970 Blij dat het er komt. Er staan te veel autos in onze straat van bijv Duitse
studenten die in de binnenstad wonen en in het weekend er weer mee naar
hun ouders gaan. Het staat zo vol zelfs op de hoeken van de straten dat het
onveilig is want je ziet geen verkeer meer aankomen.

971 Doe het aub zo snel mogelijk. De situatie is nu echt onhandelbaar, en wordt
steeds erger met die nieuwbouw flats. Zetten allemaal hun auto hier neer,
kan je eigen auto nergens meer kwijt. Het is ook zeer gevaarlijk, staan busjes
op de hoeken, je kan nergens meer goed zien of er een auto aankomt. Auto’s
aan beide kanten van de straten geparkeerd, kan er amper nog doorheen.



972 Niet doen of gratis parkeren voor bewoners
973 Ik betaal ook al voor een parkeervergunning in een andere regio omdat in

mantelzorger ben voor mijn moeder. Ik kan het allemaal niet meer ophoesten
!!!

974 Vind het asociaal geldklopperij
975 Ik vind het dieptriest dat bewoners de rekening moeten betalen voor de

plannen van de gemeente rondom het winkelcentrum van paddepoel en de
Parrel. Bezoekers en forenzen moeten de rekening betalen, bewoners
moeten vrijstelling krijgen of een gratis parkeren kaart.

976 Wij willen geen betaald parkeren in Paddepoel!
977 Groot onderscheid in prijs: parkeerplek bij de flat kost 65euro per maand, een

parkeervergunning nog geen 100 euro per jaar. Daarnaast zal er voor
parkeervergunningen nog steeds te weinig ruimte bestaan in de straten.

Rivierenbuurt

978 Graag niet doorvoeren, dan verplaatst het probleem zich naar een andere
locatie

979 Parkeren op de openbare ruimte moet hoe dan ook niet gratis zijn.
980 Afschaffen! Dan spreid de boel wel, zeker met het nieuwe thuiswerk beleid
981 Ik woon aan de rand van de Rivierenbuurt (Wijert kant) en behoor ook tot de

minima. De vergunning is erg duur geworden. Ik doe mijn boodschappen in
de Wijert. Ik lees dat de wijken waar de komende jaren betaald parkeren
word ingevoerd de vergunning veel goedkoper word. Ik vraag mij af of het
uurtarief voor parkeren in die wijken ook lager is. De Canadalaan in Corpus
staat sinds kort helemaal vol met auto's van mensen die er niet wonen. Daar
kan veel verbeteren.

982 betaald parkeren voor buitenstaanders, ok. de parkeervergunning voor
bewoners en hun bezoekers (ook voor meer dan 16 u per week) is een
probleem. Er zijn bijvoorbeeld veel armere gezinnen die wél afhankelijk zijn
van hun auto, die aan een parkeervergunning ineens een extra kostenpost
hebben. Dit is verkapte belasting die niet inkomensafhankelijk is. Het is
sowieso idioot dat een vergunning in schilwijken (veel sociale huur) duurder
is dan die in de dure villawijken waar mensen zat geld hebben.

Schildersbuurt

983 Gewoon overal betaald parkeren.
984 Het lijkt nergens op. Ik ben het volledig eens met het standpunt van de CDA.

Uiteraard is de maatregel bedoeld om de gemeentekas te spekken. De
gemeente Groningen heeft zoveel te korten, dat de aanvulling ergens weg
moet komen. Het Forum valt veel en veel duurder uit. De zuidelijke ringweg
kost miljoenen meer. Dat kan niet opgelost worden door de onroerend
goedbelasting behoorlijk te verhogen. Dan moet de opbrengst van het
betaald parkeren er bij en wie weet wat straks nog meer. De gemeente weet



985 Ik vind dat de stad Groningen het aantrekkelijk moet maken voor
dagjesmensen en forenzen om de auto in de parkeergarages te parkeren. €
23,00 of meer voor een dag is te duur. Ga eens in gesprek met Drachten of
Leeuwarden die hanteren een schappelijk tarief. P&R is voor forensen
onaantrekkelijk omdat ze afhankelijk zijn van de bustijden en het is ver fietsen
(verder dan Wijert -> centrum). Maak afspraken met werkgevers en
werknemers.

986 www.allersma-fiets-protest.com, bewoners van het platteland kwamen
vroeger wel tweemaal in de week in de stad om te winkelen,maar in
perkeergarages hebben ze geen zin ,dus blijven ze weg.hoe dom om al die
auto's weg te jagen

987 Betaald parkeren is een spaarpot voor de gemeenteraad hiermee worden
veel nutteloze zaken gefinancierd

Selwerd

988 Het is gewoon een melkkoe van de gemeente. Alles onder het mom "Er is
draagvlak". Als je verder doorvraagt bij de mensen dan is er helemaal geen
draagvlak voor betaald parkeren."

989 Het is gewoon een melkkoe. De bewoners van de wijken krijgen de rekening
omdat mensen van buiten de stad het verdommen om parkeergeld te
betalen. Eerlijker is dan een parkeerontheffing voor bewoners ipv een
parkeervergunning die ze moeten betalen. Maar hoe meer
parkeervergunningen hoe meer de gemeente kan vangen. Belachelijk.

990 In de wijken Selwerd en Paddepoel veel mensen met lager dan gemiddeld
inkomen en dan ook nog parkeren betaald maken lijkt mij geen goed plan.
Tevens geen overlast van niet bewoners die er parkeren.

991 Selwerd zuid heeft betaald parkeren. Voor invoering was de parkeerdruk
105%!!. Na invoering 45%. Dus zeker de helft waren forenzen!! Dus ja! Ik ben
voor betaald parkeren! Parkeervergunning kost net iets meer dan 1 volle tank
benzine. Dus als men dat te duur vind, moet men geen auto gaan rijden.
Tevens ben ik voorstander voor betaald parkeren overal in de stad. Tot aan
de ring aan toe. Forenzen moeten maar de auto bij de ring parkeren en dan
met fiets/ov verder.

992 Spekt alleen gemeente kas
993 mensen met meer dan 1 auto zullen in de problemen komen
994 Onzinnig plan, de bewoners worden weer de dupe van al het links gedoe
995 Door het in één keer in een groter gebied in te voeren schuift het probleem

niet steeds een beetje op. Ik ben helemaal voor.
996 Betaald parkeren voor niet wijkbewoners , maar niet voor de bewoners zelf.
997 Geldklopperij



998 Station Noord is sinds de jaren 60 vrijwel niet aangepast aan de behoefte. De
stad is gegroeid. Vinkhuizen, Selwerd, Beijum, Gravenburg, Lewenborg,
Reitdiep. Veel mensen werken buiten de stad en gaan met de trein richting
Zwolle. De overheid wil mensen uit de auto. Dan moet er ook
parkeergelegenheid komen. Een goed idee zou zijn om op de plek van de
bushalte van station Noord een parkeergarage te bouwen.

999 Betaald parkeren zou alleen ingevoerd moeten worden als mensen die niet in
de wijk wonen er excessief parkeren. In Selwerd lijkt mij dat niet het geval te
zijn. Wel zijn deze wijken niet gebouwd op een auto per huishouden terwijl
dat wel de norm lijkt te gaan worden. Als het daardoor druk is dan is betaald
parkeren geen optie om de parkeerdruk te verlagen Wel zijn deze wijken niet
gebouwd op een auto per huishouden terwijl dat wel de norm lijkt te gaan
worden.  het is wel een optie om meer geld te verdienen voor de gemeente

1000 Is gewoon verkapte diefstal om de tekorten van het Forum te betalen.
1001 Onzin kan mijn auto voor de deur parkeren is alleen geld voor de gemeente

burgers plagen
1002 Nog meer geld kloppen van hardwerkende mensen. Nieuwbouw wat straks

komt ook tekort aan parkeerplekken
1003 Waar is het voor nodig vraag ik mij af! Er parkeren hier alleen bewoners en

verder niemand  het is gewoon weer geldklopperij er moet weer ergens geld
vandaan worden gehaald en wij als bewoners van selwerd kunnen weer
dokken !!!

1004 Vind absurd dat ze in deze wijk betaald parkeren invoeren .ivm visite die
daarom weg blijft maar ook ivm.geen vaste baan en de kosten

1005 Ja er is meer dan genoeg Parkeerruimte in mijn wijk Selwerd
1006 Sinds de invoering van betaald parkeren in Selwerd Zuid heb ik veel

problemen om de auto bij mij in de straat kwijt te kunnen. Tijdens de eerste
lockdown waren al deze problemen afwezig. Dit geeft toch aan dat er veel
vreemdparkeerders op bepaalde plekken in onze wijk staan. Vooral het
gebied rondom het winkelplein, het gebied rondom de
Duindoornstraat/Ranonkelstraat en het Vensterplein hebben hiermee te
maken. (Ook de Populierenlaan, maar dat komt door studentenflat Utopia).
(ik wil meer verte

1007 Alleen bedoeld om de plannen van onze vrienden van Groenlinks te kunnen
betalen. Kom niet met een oplossing voor iets wat geen probleem is.

1008 Nieuwbouw komt zonder parkeerplaatsen ,graag geen betaald parkeren
1009 Ja de plannen moeten van tafel belachelijk geldklopperij.mensen onnodig op

kosten jagen
1010 Er is geen enkele parkeerdruk vanuit de stad of vanaf bijvoorbeeld station

Noord. Ik heb dan ook nog nooit iemand zijn auto zien parkeren, om
vervolgens op zijn klapfiets de weg te vervolgen

1011 Puur geldbejag. Gemeentekas vullen, niets meer niets minder. Men zal toch
de eigen auto MOETEN parkeren, of van de hand doen. Als de



parkeervergunning voor bewoners gerestitueerd werden bij de gemeentelijke
belastingen was het nog effectief.

1012 Wel probleem wenst men eigenlijk op te lossen ? De te hoge salarissen van
de te veel ambtenaren ? Wees eerlijk hierover, communiceer eerlijk. Het lost
geen parkeerprobleem op want dat is er niet. Het lost het probleem op van te
weinig geld voor de gemeente, het is gewoon een verkapte lastenverzwaring.
Wees daarover duidelijk en eerlijk, lieg daar niet over.

1013 Geldklopperij
1014 Een bizarre ongelijkheid wordt hier tentoongesteld
1015 Als er 50,- per jaar korting gegeven gaat worden op vergunningen is het niet

meer dan eerlijk om de gehele bevolking met een parkeervergunning ook
deze korting te verlenen. Er zijn namelijk meer wijken met betaald parkeren
en relatief 'lage inkomens', waar in het verleden ook zonder inspraak betaald
parkeren is ingevuld, zonder korting. In wijken met 'lage inkomens' staan
overigens gemiddeld duurdere auto's dan in wijken waar mensen wonen met
een 'normale' baan, ipv drugskoerier te zijn.

1016 Moet NIET doorgaan
1017 Er is ruimte genoeg in Selwerd en gemeente jaagt bewoner op kosten
1018 Na de opening van utopia het jongeren flat aan de populierenlaan met een

ontheffing betreffende parkeren zouden ze daar officieel 33 parkeerplaatsen
moeten hebben maar het zijn er 24 en zijn er ook meerdere bewoners met
een auto dus staan er elke dag meerdere auto \'s. Op de stoep geparkeerd
wij hebben hier niet om gevraagd maar de gemeente wil deze overlast
wegnemen door betaal parkeren

1019 De gemeente schuift steeds een schil op en verplaatst het probleem. Maak
parkeergarages goedkoper. Die staan nu voor de helft leeg ipv burgers op te
zadelen met dit soort  maatregelen

1020 Wij hebben 2 auto's voor de deur staan en nooit problemen, ook niet het idee
dat mensen die hier niet wonen hier de auto's parkeren

1021 Je schuift alleen het probleem op. Het is hier wel drukker geworden na het
invoeren van betaald parkeren in andere delen van de wijk. Datzelfde gaat
overal gebeuren en zo blijf je het overal uitbreiden. Daarnaast is het
belachelijk dat bewoners dan opeens geld kwijt zijn voor parkeren en hun
bezoekers ook grof geld moeten betalen.

1022 Geen parkeerprobleem, onnodige kosten.
1023 Wij krijgen met betaald parkeren een probleem wonen in de Beukenhorst

waar moeten wij onze auto straks kwijt. Dan wordt het over vol bij ons Of
krijgen wij een slagboom en een pasje.

1024 Bij mij in de straat zie je veel auto's geparkeerd staan. Veel auto\'s zijn niet
van de bewoners. Je ziet personen op de fiets je straat in komen en ze
stappen in hun geparkeerde auto. Ook zie veel mensen hun auto parkeren en
op een vouwfiets verder gaan. Veel auto's worden in de straat geparkeerd en
staan er langer dan 3 dagen. Ik ben voor betaald parkeren in mijn wijk. Wie



geen vergunning aanvraagt, zet zijn auto in straten waar geen betaald
parkeren is. Dit geeft overlast.

1025 Wij ondervinden geen problemen in deze wijk met parkeren/verkeer. Mensen
vinden altijd een plek om te parkeren. In deze wijk is er geen draagvlak voor
dit plan van de gemeente Groningen.

1026 Er is vorig jaar betaald parkeren ingevoerd achter onze flat in Selwerd, terwijl
er daarvoor helemaal geen problemen met parkeren waren. Van mij mag het
teruggedraaid worden.

1027 Ja belachelijk,
1028 Het stikt hier van werknemers die hun auto in mijn buurt parkeren
1029 Geen goed idee, het is meer uit de stad, maar extra fijn dat het niet betaald

parkeren is. Wij hebben nooit last van te weinig parkeerruimte. Maak niet
alles betaald!

1030 De redenatie achter het betaald parkeren is volstrekt verkeerd. Er zijn echt
geen forensen die hier parkeren om de bus te pakken, parkeervakken
genoeg overdag. Het betaald parkeren dat de gemeente wil invoeren is puur
geld vergaren over de rug van de burger.

1031 We hebben in de Tuinwijk (soort van deel van Selwerd) al betaald parkeren
en het helpt enorm. Ik heb een bewonersvergunning én een
bezoekersvergunning (op dit moment compleet weggegooid geld natuurlijk).
In de nieuwe plannen valt de Tuinwijk in een nieuw, lager, buitenschil tarief.
Dat zie ik natuurlijk wel zitten.

1032 Groot voorstander van betaald parkeren. Onze wijk is niet ingericht op grote
aantallen auto\'s, betaald parkeren is de enige manier om hier iets aan te
doen. Dat kan je al zien in Selwerd-Zuid waar het parkeerprobleem volledig is
opgelost.

1033 ze slaan nergens op,je betaald je ook al scheel aan wegenbelasting en dan
nu nog even betaald parkeren. en het is niet in overleg gegaan met bewoners
:( maar bepaalt door sunny selwerd ( wijkbedrijf) de wijk moet groener. dat
kun je ook op andere manieren doen in plaats van betaald parkeren.een paar
mensen die vaak niet eens in de wijk wonen bepalen dat even zonder overleg
de groen wappies :( ik vind dat mensen uit de wijk hier een mening over
moeten geven en niet buiten staanders

1034 Ik woon naast een zorgcentrum en zeker 70% van personeel komt de auto
waardoor er parkeeroverlast is. Laat de bewoners gratis parkeren en laat de
forensen maar betalen. Ik moet ook betalen wanneer ik ergens anders ben.

1035 Op dit moment onnodig.
1036 Tegen parkeerbelasting an sich, maar het is óf overal gratis óf overal betalen.

Nu is het een puinhoop met parkeren in de zone waar het gratis parkeren is
naast een betaald parkeren zone. Het blijven opschuiven per kleine zone is
het verschuiven van het probleem en geeft behoorlijk overlast. Ik zie dat met
het invoeren van betaald parkeren in die zones weer voldoende ruimte
ontstaat voor de bewoners maar dat de zone ernaast dan weer de klos" is.
Dus nu gewoon in 1 keer een groter gebied"



1037 beetje vreemde enquête. Als ik invul of ik het eens of oneens ben met
voldoende parkeerruimte komt vervolgens de vraag 'Vindt u daarom dat
betaald parkeren moet worden ingevoerd'

1038 graag zo snel mogelijk om een einde te maken aan de vouwfiets- en rolkoffer
mensen die te cheap zijn  om voor hun dikke bmw die 100 euro per jaar te
betalen. Dat zou nog eens een goed plan zijn net als de wegenbelasting de
parkeervergunning afhankelijk van de grote van je auto te maken

1039 Door aanpassing aan oa de wijk mbt bij Mispellaan verdwijnen daar nog meer
parkeerplaatsen. Deze bewoners gaan dan elders in de wijk parkeren. BIj mij
in de straat is al weinig ruimte meer door invoering betaald parkeren bij
Selwerd Noord-Station en vooral ook door mensen die werken in de stad,
auto parkeren in Selwerd en op de fiets verder gaan. Goed Initiatief voor
betaald parkeren

1040 Bij alle geplande nieuwbouw en aanpassingen wordt er te weinig rekening
gehouden met auto's van de bewoners, die hebben ze nou eenmaal.
Daarnaast is er veel overlast van auto' s van forenzen

1041 Betaald parkeren is op geen enkele manier de oplossing voor het
parkeerprobleem. Daarmee tref je vooral de mensen met de kleine beurs die
zich net een autootje kunnen permitteren.

1042 Parkeren wordt zo veel te duur
1043 Weer zo'n plan om de automobilist te laten betalen voor alles . Vreemd als

het er dan omgaat dat er geen wild parkeren ontstaat. Dan kan de bewoners
parkeren wel gratis vergunning krijgen.

1044 Totale onzin. Het steeds verplaatsen van een probleem en de toegenomen
deuk weer gebruiken als oorzaak om betaald parkeren verder in te voeren.
Parkeren is 1 van de redenen waarom ik in selwerd woon, dit plan zorgt er oa
voor, samen met andere waardeloze plannen van de gemeente, dat ik actief
rond zit te kijken om uit de stad te vertrekken.

1045 De gemeente creëert zelf een parkeertekort in Selwerd en Paddepoel door
allemaal woningen en hoge flats er bij te bouwen zonder dat daar
noemenswaardige parkeerplaatsen bij komen. Uiteindelijk zal dit ook tot
verpaupering van deze wijken leiden omdat mensen die afhankelijk zijn van
een auto voor hun werk gaan verhuizen naar wijken waar nog wel voldoende
ruimte is.

1046 Wacht tot de corona crisis over is zodat mensen zoals ik die tijdelijk hun baan
niet mogen uitvoeren van de overheid het ook kunnen betalen

1047 Het parkeerbeleid is al jaren vreemd eerst wordt er een groot complex
gebouwd en dan nadenken over waar de auto van de bewoners moet staan
is de omgekeerde wereld. Het is krom om mensen die er al wonen een dure
parkeervergunning te laten kopen om van buitenaf parkeerders te weren.
Geef bewoners een vergunning tegen de werkelijke administratieve kostprijs
en laat de bezoekers de kosten dragen zij veroorzaken tenslotte ook de
problemen.

1048 Veel huishoudens met 2 auto's en bij portiekwoningen te weinig plek.



1049 Er is hier precies genoeg parkeergelegenheid. Moet niet veel drukker worden
1050 Hij zou van de zotte zijn dat iedereen die op bezoek komt moet betalen we

hebben een groot plein voor de deur en er is ruimte genoeg.Misschien moet
er iets gedaan worden aan populierenlaan 1 de utopia flat maar bij ons in de
straat is het prima en hoeven we geen betaald parkeren. Waar in ..... is het
voor nodig???

1051 Betaald parkeren alleen voor niet bewoners graag!!!!!!!
1052 Probleem wordt niet opgelost. Gemeente wil alleen geld innen. Zorg voor

betere en vooral betaalbare parkeerruimte. zoals parkeergarages voor een
betaalbaar tarief. Bijv 10 euro per week (Boterdiep/ Damsterdiep) Deze staan
toch grotendeels leeg door de veel te hoge tarieven.

1053 Mensen met laag inkomen die ook nog moeten betalen vind ik waardeloos
mensen die hier wonen moeten vrij kunnen parkeren ze kunnen het
aantonen.

1054 Ja, doe het niet.
1055 Z.s.m. invoeren dat betaald parkeren. Betaal ik graag voor.
1056 Belachelijk
1057 Dikke Oplichterij betalen al wegenbelasting en nu ook nog dit
1058 Ik vind het totaal niet nodig. Er is altijd wel plek te vinden. Betaald parkeren

moet niet doorgevoerd worden....
1059 Bij ons in de straat altijd genoeg ruimte om te parkeren. Geen overlast van

forensen die hier parkeren
1060 This geldklopperij,  gewoon achterlijk dat ze dit willen gaan doen.
1061 Geen betaald parkeren!
1062 Ik vind dat ze de mensen die de overlast veroorzaken aan moeten pakken en

niet de bewoners zelf. De mensen uit dorpen kiezen voor een dorp en dan
moeten wij gaan betalen omdat zij te beroerd zijn om hun auto’s op een p
terrein in Groningen te plaatsen. Kunnen ze niet de bewoners noteren en
registreren en de overige auto’s mogen dan max 4 uur staan? Zo voorkom je
denk ik het beste overlast van forensen met hun auto’s.

1063 Er is zelfs een enquête geweest door het Wijkbedrijf in de wijk met zeer, ja
zeer misleidende vragen. Zó onder de maat! Voorbeeld: kiest u voor
kinderspeelplaatsen of parkeerplaatsen? Terwijl in de wijk de speelplaatsen
zich aan de binnenzijde van de woonblokken bevinden en de auto\'s aan de
straat staan, ze komen niet eens met elkaar in aanraking. Maar het antwoord
dat de mensen op zo\'n vraag geven kunt u raden. En dan nu roepen dat de
wijkbewoners het nieuwe parkeerbeleid willen. Een leugen.

1064 Stoppen met deze waanzin

Ten Boer

1065 Prachtig initiatief. Het is bijna een “volksraadpleging”.



Ten Post

1066 Ik volg nu een cursus in Helpman  Maar als ik elke week 3 of 4 euro
parkeergeld moet betalen wordt me dat te duur. Fietsen is te ver en met de
bus duurt veel te lang vanuit Ten Post.

Vinkhuizen

1067 Vinkhuizen mag ook wel meegenomen in de plannen.
1068 Paddepoel is klein Manhattan met al zijn nieuwe woontorens.

Parkeergarage's onder deze torens was een kans: woonruimte de lucht in,
auto's onder de grond.Veel woontorens zijn gebouwd voor studenten met een
opmerkelijke lage verwachting over de parkeerdruk die zij meebrengen. Maar
als een student van nu een prachtige eigen studio met keuken en badkamer
huurt, brengt de welvaart natuurlijk ook een auto mee.

1069 goed idee
1070 Deze extra belasting zou alleen aangewend mogen worden om bewoners

goedkoper met OV te kunnen laten gaan.
1071 Laat mensen die van buiten de stad komen maar betalen voor het parkeren

van hun auto/motor.Er is vast wel iets te bedenken om deze voertuigen er
tussenuit te selecteren.

1072 invoeren!
1073 Het is er nog niet in vinkhuizen maar dat is denk ik een kwestie van tijd!!!!!

Tegen!!!!
1074 Ik snap het invoeren van betaald parkeren wel, en sta daar ook niet negatief

tegenover. Maar geld vragen voor vergunningen vind ik echt bizar. Dat het 5
euro administratie- en printkosten gaat kosten is prima, maar wij zijn letterlijk
de binnenstad uit verhuisd om het gratis parkeren als bewoner hier. Ik vind
het een prima beleid om mensen permanent de stad uit te krijgen.

1075 Niet doen
1076 Stop met auto's wegpesten
1077 Deze plan is ronduit belachelijk, inwoners vd stad op kosten jagen, ronduit

belachelijk de stad wordt alsmaar onvriendelijker op ook voor fietsers in de
binnenstad.zelf woon ik in vinkhuizen en maak mij nu zorgen omdat het
probleem zich nu gaat verplaatsen als men in bv paddepoel betaald parkeren
wordt. Ik verhuis het liefst in de nabije toekomst buiten deze stad, zo klaar
ben ik ermee. Onbetaalbaar en onaantrekkelijke stad.

1078 Gewoon laten zoals het is aub
1079 Er wordt steeds gesproken over auto overlast van de groot gebouwde

jongeren flats.Dit is idd in de wijk een groot probleem.Maar!! Als de gemeente
de bouw eis van 0,1 % parkeerplek op deze gebouwen handhaaft dan is het
toch logisch hier problemen door zijn ontstaan.En er worden nog meer van
deze flats gebouwd (zelfde parkeereis!) Nu krijgen deze bewoners de schuld,
maar de gemeente is schuldig.En nu proberen ze dan ons als wijkbewoners



betaald parkeren als oplossing te bieden? Dit is kas spekken!
1080 Voor bewoners bij jongeren flats is ook totaal geen parkeergelegenheid.(0,1%

parkeereisen) en nu worden er nog meer van deze gebouwen geplaatst.Hoe
moet het dan?Ik wil geen betaald parkeren.Want daarvan lossen uiteindelijk
de auto,s niet op. Maar dat de gemeente bijgestelde bouweisen  handhaaft
en zorgt voor fatsoenlijke parkeergelegenheid  bij deze gebouwen!!! Dan zijn
parkeerproblemen   in Paddepoel/ vinkhuizen opgelost. Voor de
wijkbewoners was er daarvoor altijd voldoende  in Paddepoel/ vinkhuizen
opgelost. Voor de wijkbewoners was er daarvoor altijd voldoende
parkeergelegenheid.

1081 Graag in Vinkhuizen in de toekomst GEEN betaald parkeren invoeren.
Inderdaad ws alleen spekken van de kas. Je kunt maar 1 extra bezoekerspas
krijgen. Met een verjaardag erg duur (en lastig) voor je gasten. Voor
bewoners en hun bezoekers zou het gratis moeten blijven.

1082 Betaald parkeren lost het probleem niet maar verplaatst deze slechts.
1083 Belachelijk, geldklopperij !!!!
1084 Projectontwikkelaars verdienen geld, de gemeente verdient geld maar de

kosten worden afgewenteld op de omwonenden.  Groningen is een veel te
dichtbevolkte stad, openbare ruimte wordt verkwanseld. Op allerlei manieren
probeert de gemeente nog aan geld te komen, stadsgroen wordt in de
biomassacentrales gegooid alleen maar om de gaten in de begroting te
dichten. Maar ja, we hebben wel een nutteloos prestige gebouw als het
Forum. En dan het fiasco zuidelijke ringweg...

Zeeheldenbuurt

1085 De gemeente heeft jaren geleden dit ingesteld maar heeft geen oplossing,
voor hun is het probleem voor zich uitschuiven .

1086 We zijn met onze hele straat fel tegen dit plan


