VERKEERSBESLUIT BLAUWE ZONE RAADHUISPLEIN
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel;
Overwegende,
dat de parkeerdruk op het Raadhuisplein, gegenereerd door winkelend
publiek alsmede werknemers van nabij gelegen bedrijven en instellingen, hoog is;
dat zowel door de winkeliersvereniging van de Crimpenhof als de coöperatie Crimpenhof het
verzoek is gedaan een blauwe zone in te stellen in het centrum;
dat er sprake is van een acceptabele parkeersituatie wanneer de parkeerdruk maximaal 85%
is;
dat uit een parkeerdrukmeting is gebleken dat op de dinsdagen en zaterdagen de
parkeerdruk (85%>) overschreden wordt;
dat door het uitbreiden van een parkeerschijfzone de parkeerdruk kan worden verminderd;
dat andere maatregelen om parkeerdruk te verlagen onvoldoende effect hebben gehad;
dat de blauwe zone na een proefperiode van een jaar definitief zal worden ingesteld omdat
uit de monitoring/parkeeronderzoek is gebleken dat dit experiment heeft gewerkt en dat het
definitief instellen van de blauwe zone geen negatieve gevolgen heeft voor de omgeving;
dat het politie wijkteam Krimpen aan den IJssel zich akkoord verklaard heeft met de voornoemde overwegingen;
dat door de parkeerschijfzone in te stellen het wordt toegestaan om maximaal 3 uur te
parkeren van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 9.00 tot
18.00 uur. En op vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur;
dat de gemeente het beheer heeft over de genoemde weg en deze zich bevindt binnen de
bebouwde kom van de gemeente;
Gelet op artikel 25 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 juncto artikel
18 lid 1 letter d van de Wegenverkeerswet 1994 en op grond van artikel 12 Besluit
Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

Besluiten:
Met overneming van de voornoemde overwegingen:
I.

Een parkeerschijfzone in te stellen waarbij wordt toegestaan om maximaal 3 uur te
parkeren van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 18.00 uur, zaterdag van
9.00 tot 18.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur op de parkeerplaats van het
Raadhuisplein/Waardzicht.

II.
a.
b.

Dit besluit in afschrift zenden aan:
basisteam IJsselland (Politie), steunpunt Krimpen aan den IJssel;
adjunct directeur Ruimte

Krimpen aan den IJssel, 20 maart 2018

