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Bijlage(n) 

Geachte heer van der Kallen, 

In uw brief van 22 april 2016 stelt u ons vragen over parkeren op binnenplaats Markiezenhofcomplex. Graag 

beantwoorden wij hieronder uw vragen als volgt. 

Vragen 

1. Vindt uw college, met de BSD-fractie, dat parkeren op het binnenterrein van het Markiezenhof ongewenst is en de 

integriteit en de belevingswaarde van het gebouw aantast? 

Antwoord 

Ja, wij zijn het er mee eens dat dat ongewenst is. In enkele gevallen is tijdelijk parkeren wel toegestaan, zoals voor het 

laden en lossen van materialen, (toekomstige) bevoorrading van het Regionaal Archief en La Pucelle, en het parkeren 

van trouwauto's. 

2. Is uw college bereid ten spoedigste tegen deze vandalen op te treden en geparkeerde voertuigen zonder pardon in 

het vervolg weg te slepen? Gelieve daarvoor geen lelijke bordjes aan te brengen! 

Antwoord 

Ja, wanneer er sprake is van vandalisme treedt het college binnen haar mogelijkheden daar tegen op. Wegslepen is 

echter alleen mogelijk indien duidelijk kenbaar wordt gemaakt dat een wegsleepregeling geldt, door borden bij de 

ingang van het terrein en bijvoorbeeld het publiceren van huisregels. Als een voertuig echt van het terrein af moet kan 

een takeldienst ingehuurd worden door de eigenaar. De kosten hiervan kan de eigenaar van het terrein (in dit geval de 

gemeente) proberen te verhalen op de eigenaar van de auto, het is echter de vraag of dit in alle gevallen lukt. Hierbij 

gelden ook juridische spelregels, onder meer dat de foutparkeerder vooraf moest kunnen weten dat hier sprake is van 

een privéterrein met een parkeerrestrictie waarvoor een wegsleepregeling geldt. Ook dit betekent dus plaatsing van 

borden bij de ingang van het terrein ("wegsleepregeling" van kracht). 

Ik heb inmiddels intern de opdracht gegeven om het paaltje terug te laten plaatsen. 

3. Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 

N.v.t. 

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Mevrouw A.M.A. 

Vrijenhoek - de Vries, bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277657. 
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