
Beantwoording onderstaande vraag:

“Zoals bekend is in het uitvoeringsbeleid van het parkeerbeleid het afschalen van het betaald 
parkeren in Schoorl opgenomen waarbij voor de kern Schoorl in de winterperiode een 
systeem zal gelden waarbij alleen in de weekenden voor het parkeren moet worden betaald. 
In het raadsbesluit (BB21.00626) is onder punt 9 opgenomen dat dit vanaf 1 januari 2023 
gaat gelden. In de uitvoeringsagenda is dit ook voor 2023 opgenomen. 
Momenteel wordt dit voorbereid.”

Geachte griffie, 

Graag stel ik een technische vraag inzake verwarring over al dan 
niet betaald parkeren in de wintermaanden 1 november 2022 tot 
1 maart 2023 maandag t/m vrijdag in Schoorl. 

TOELICHTING:

Door de gemeenteraad is de Nota parkeerbeleid op 4 november 
2021 vastgesteld. Mede aan de hand van de div. bijlagen 
waaronder een oplegnotitie behorende bij het 
raadsvoorstel/concept-besluit 
Evenals de aan de Nota parkeerbeleid verbonden 
Uitvoeringsagenda door de gemeenteraad vastgesteld op 7 juni 
2022.
Zowel in het raadsbesluit Nota parkeerbeleid een amendement is 
verwerkt en meerdere moties zijn aangenomen ter uitwerking in 
de Uitvoeringsnota.

De Uitvoeringsnota parkeerbeleid op 7 juni 2022 door de 
gemeenteraad is vastgesteld incl. amendementen/moties waarbij 
zoveel als mogelijk ook moties die in de raad van 4 november zijn 
vastgesteld alsnog in de Uitvoeringsnota zijn meegenomen.

Het gratis parkeren in de wintermaanden in Schoorl op 
doordeweekse dagen maandag t/m vrijdag ) al was opgenomen in 
de Beleidsnota parkeerbeleid (november februari 2022 en dit 
parkeerregiem
ook vanaf 1 januari 2023 wil realiseren in Egmond aan Zee (incl. 
invoeren betaald parkeren op zaterdag en zondag)

Ik een recente e mail in het bezit heb van toen nog wethouder 
Bekkering op mijn vraag over winter parkeren in Schoorl .Die mij 
meedeelde dat het gratis parkeren in Schoorl maandag t/m 
vrijdag's vanaf 1 november 2022 ingaat.
Ik vandaag dinsdagmiddag 1 november 2022 in de praktijk heb 
geconstateerd dat in Schoorl nog gewoon het betaald 
parkeerregiem van toepassing is. Met tekst bij de ingang 



winkelstraat en grote parkeerterrein achter de winkelstraat HELE 
JAAR ROND BETAALD PARKEREN.

VRAAG: 
Graag uw spoedreactie op mijn technische vraag aan het 
College/wethouder verkeerszaken: 

of het correct is dat parkeren in de wintermaanden maandag's 
t/m vrijdags in Schoorl in en rondom de winkelstraat vanaf 1 
november 2022 t/m februari 2023 gratis parkeren behelst. En zo 
ja graag dan dan de onderborden jaarrond betalen afdekken; 
eveneens met tekst op de parkeerautomaten zelf (ook in het 
Duits s.v.p. en Parkeerservice hiervan op de hoogte stellen. En 
mede nog een paar keer in de Gemeentekrant vermelden voor de 
inwoners van Schoorl en middenstand Schoorl

Groet Koos Bruin,fractie Bruin


