
 

  

MOTIE  5 

 
Agendapunt: 3.2 Kadernota 2020-2023 
 

 
Onderwerp: Parkeren Barneveld-Centrum 
 

 
De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 19 juni 2019 
 

 
De Raad, gehoord de beraadslaging, 
 
Constaterende dat 

 er volgens BMV sprake zou zijn van een terugloop van het aantal bezoekers van het winkelgebied in 
Barneveld met risico’s voor leegstand in de nabije toekomst; 

 BMV een aanpassing van het parkeerregime in Barneveld-centrum wil om meer bezoekers naar het 
winkelgebied te trekken, namelijk d.m.v. het instellen van gratis parkeren voor de eerste uren; 

 deze langgekoesterde wens van BMV bekend is bij college en raad;  

 Barneveld de enige kern is in de gemeente Barneveld waar in het centrum betaald parkeren geldt;  

 de betaald parkeren visie voor Barneveld-centrum verouderd is en in het GVVP-maatregelenpakket 
2019 verwezen wordt naar een nieuwe, nog vast te stellen parkeervisie. 

 
Van mening is dat 

 parkeren in en om het centrum van Barneveld goed, eerlijk en duidelijk geregeld moet zijn in het 
belang van inwoners, ondernemers en bezoekers; 

 parkeergemak, gunstige parkeertarieven en/of aanpassing van de randtijden voor betaald parkeren 
een positieve bijdrage kunnen leveren aan een aantrekkelijker, gastvrij en toegankelijk centrum, 
zodat bezoekers sneller naar Barneveld komen om te winkelen en horecagelegenheden te bezoeken; 

 achteraf-betaald parkeren, belparkeren, de toekomst is en gezien de voordelen (gemak, eerlijk tarief) 
gestimuleerd en goed onder de aandacht gebracht dient te worden; 

 als er kansen liggen om d.m.v. aanpassingen in het parkeer-regime een stimulans te geven aan het 
(winkel)centrum, het wenselijk is deze te benutten; 

 het van belang blijft het parkeergedrag van langparkeerders dusdanig te reguleren dat het centrum 
goed bereikbaar blijft en er parkeerruimte is voor bezoekers en het winkelend publiek; 

 een goede parkeerbalans en kostendekkendheid van het parkeersysteem uitgangspunt zijn; 
 

 
Verzoekt het college 

 de diverse verbetermogelijkheden te bespreken met BMV en (horeca)ondernemers; 

 daarbij ideeën te betrekken hoe belparkeren verder gestimuleerd kan worden; 

 de uitkomst uit te werken tot een voorstel (bijv. een eventuele pilot) en dit te delen met de raad; 

 herijking van de betaald parkeren visie te versnellen, spoedig een nieuwe parkeervisie te ontwikkelen 
en bovengenoemde punten daarin mee te nemen 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 

 
Lokaal Belang 
Mijntje Pluimers 
Marleen Blankenburgh 

 


