Schriftelijke vraag aan het college
(Art. 32, Reglement van Orde)
Aan de voorzitter van
Datum

de raad van de gemeente Hulst

25-3-2019
Indiener(s) HulstPLUS

Onderwerp:
Portefeuillehouder:
Vraag:
Is het college van B en W bereid te onderzoeken om bij verkiezingen bezoekers aan het stembureau
Stadhuis gratis te laten parkeren, bijvoorbeeld door tijdelijk een 'stem and ride' - zone aan te
wijzen?
Zo nee, waarom niet?
Aanleiding voor de vraag:
Tijdens de verkiezingen voor Provinciale Staten en het Waterschap was er van bezoekers aan het
stembureau Stadhuis nogal wat kritiek te horen op het betaald parkeren. Inwoners die aangewezen
zijn op de auto, omdat ze niet ver kunnen lopen, moeten als ze hun stem in het stadhuis willen
uitbrengen betalen om hun auto op de Grote Markt te parkeren. Het gaat dan wel niet om grote
bedragen, maar wij denken dat inwoners die willen stemmen daarvoor niet op extra kosten gejaagd
mogen worden. Als gratis parkeren bij een stembureau kan bijdragen aan een hogere opkomst
moeten we daar als gemeente op inspelen.
Eventuele toelichting:
Bij scholen kennen we bijvoorbeeld 'kiss and ride' - zones. Ouders kunnen dan even parkeren om
hun kinderen naar school te brengen. Ook bij evenementen wordt gebruik gemaakt van tijdelijke
'kiss and ride' - zones. Wellicht is het mogelijk om bij verkiezingen een 'stem and ride' - zone aan te
wijzen voor het stadhuis. Inwoners kunnen daar dan even hun auto parkeren, naar binnen gaan om
te stemmen en vervolgens weer hun weg vervolgen. Door de strook voor het stadhuis voor dit doel
te gebruiken wordt er ook geen beslag gelegd op de betaald parkeerplaatsen op de Grote Markt.
Wij willen graag dat het college deze mogelijkheid, of eventuele andere oplossingen om stemmers
gratis te laten parkeren, onderzoekt.
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