
	  

 

 Schriftelijke vragen parkeerplaats Oostsingel / flankerend parkeerbeleid 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 41 van het Reglement van 
Orde 	  

 

Geacht College,	  

Onlangs is de truckparking geopend en in bedrijf genomen. 

Op 1 november 2017 hebben wij het ingekomen stuk Oplevering Truckparking Duiven ontvangen. 
Hierin wordt de voorgenomen sluiting per 13 november 2017 van de parkeerplaats voor vrachtwagens 
aan de Oostsingel aangegeven. 

Naar aanleiding hiervan hebben wij enkele vragen. 

• Zijn de chauffeurs uit de gemeente Duiven die daar parkeren bij het college bekend ?  
• Is er met de Duivense chauffeurs, die daar nu parkeren en thuis overnachten, gecommuniceerd 

over de voorgenomen sluiting van de parkeerplaats voor vrachtwagens aan de Oostsingel per 13 
november 2017?  

Is dit niet het geval, dan verzoeken wij het college de voorgenomen sluiting per 13 november 2017 op 
te schorten, eerst in overleg te gaan met de chauffeurs en tot een gedragen oplossing te komen.  

• Is het college hiertoe bereid en willen zij dit op korte termijn kenbaar maken?   

Ook hebben wij nog een paar vragen over het flankerend parkeerbeleid dat bedoeld is om tegen het 
overnachten in trucks anders dan op de truckparking te kunnen optreden.  

• Wanneer is het flankerend parkeerbeleid in de raad definitief vastgesteld? 
• Welke maatregelen zijn er in onze gemeente genomen om dit overnachten anders dan op de 

truckparking te voorkomen? 	  
• Wordt de mogelijke extra inzet van de BOA doorberekend aan de exploitant van de parking? 	  
• Hoe en met welke gemeenten in de regio is over deze maatregelen overleg geweest en heeft dit 

tot een eenduidig beleid geleid?	  
• Blijft de huidige parkeerplaats voor Duivense chauffeurs aan de Oostsingel bestaan? 	  
• Hoe reguleert u de toegang tot deze parkeerplaats aan de Oostsingel zodat er alleen geparkeerd 

kan worden door de chauffeurs uit onze gemeente ? 	  

     namens de fractie van Lokaal Alternatief 

     Piet Arends en Harry Keultjes 

 	  

	  
	  


