
 

Betaald parkeren Professorenbuurt-Oost lost parkeerdruk niet op 

Kom nu in actie en vul voor 1 november het inspraakformulier in! 

Dinsdag 6 oktober was een inspraakavond over de plannen voor betaald parkeren in de buurt. De 

gemeente wil op basis van bewonerspeilingen betaald parkeren in te voeren in  de 

Professorenbuurt-Oost (het gebied tussen Heijmanslaan, Korreweg, Hamburgervijver en inclusief 

Oosterhamrikkade). Google: ‘inspraak parkeerplannen Korrewegwijk’ 

De uitslag van de peiling in deze buurt was: 

A. 49% kiest voor ‘niets doen’ 

B. 37% kiest voor ‘vergunning voor bewoners, bezoekers en betalen voor passanten”. 

C. 10% kiest voor ‘alleen vergunning voor bewoners en bezoekers’ 

D. 3% kiest voor ‘alleen vergunning voor bewoners’ 

E. 1% ‘geen antwoord’ 

 

De gemeente telt voor het gemak de antwoorden B, C en D bij elkaar (50%) en zegt: “Binnen de 

voorgestelde gebieden geniet het instellen van betaald- en vergunningparkeren de voorkeur van 

een meerderheid van de bewoners”. Dit is feitelijk onjuist. De meerderheid kiest voor optie A. De 

bewoners die voor C en D kozen, deden dat onder voorwaarden, namelijk dat betaald parkeren 

alleen geldt voor bewoners en hun bezoekers. En bovendien: ook 50% is geen meerderheid. 

De gemeente heeft ook geen idee over verwachting en doel. 

Tijdens de avond kregen we info die die ten tijde van de enquête nog niet bekend was: 

1. De grootste parkeerdruk wordt ervaren in de avond en de nacht (90% parkeerdruk), maar de 

vergunningen gelden straks overdag (9-18 uur, en op donderdag tot 21 uur). Het probleem 

van avond- en nachtdruk wordt dus helemaal niet opgelost met deze maatregel. 

2. Men verwacht dat de gratisparkeerders vanuit betaald gebied nu een vergunning gaan 

nemen (o.a. Heijmanslaan), maar dat is niet logisch gezien de tijden van de vergunningen.  

3. Men heeft geen idee over het effect. Als blijkt dat de maatregel geen effect heeft, wordt 

deze niet meer teruggedraaid. Want ‘er zijn dan al investeringen gedaan in automaten’.  

4. De bewoners van de nieuwbouw aan de Oosterhamrikkade (ca 75 huishoudens) krijgen óók 

allemaal een parkeervergunning, maar voor deze huizen worden maar 8 parkeerplaatsen 

extra gebouwd 

5. Men vertelde dat iedereen een vergunning kon aanvragen. Maar op de gemeentesite staat 

dat er maar evenveel vergunningen als parkeerplaatsen afgegeven worden. Onduidelijk dus. 

6. De tarieven van de vergunningen gaan in 4 jaar tijd van EUR 70 naar EUR 90, die voor 

bezoekers van EUR 40 naar EUR 60. Dit om het rendement van het Parkeerbedrijf te 

verbeteren. Dat is bij elkaar dus € 150 per jaar. 

Al met al was de conclusie van de aanwezigen dat invoeren van betaald parkeren niet veel zal 

oplossen en dat de gemeente maar naar één optie heeft gekeken: betaald parkeren invoeren terwijl 

andere, betere opties niet zijn meegenomen. Betaald parkeren levert de gemeente veel geld op en 

geeft ons veel gedoe (denk aan visite, verjaardagen).  Ook zijn de bewoners van omliggende wijken 

en de Korreweg bang voor het ‘waterbed-effect’. “Als we dit geweten hadden, hadden we anders 

gestemd”, zeiden een aantal. 

Jij kunt nu nog het tij keren: vul een inspraakformulier in (bijlage). Je kunt deze ook inscannen en 

mailen aan parkeren@groningen.nl of uiterlijk 1 november in de bus doen bij Roelynke: 

Diephuisstraat 12. 
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