
 
 

Motie M11 

 

Raadsvoorstel: Programmabegroting 2019 

 

Agendapunt: 5 

 

Onderwerp: Zorg & Parkeren. 

 

De raad van de gemeente Meppel in vergadering bijeen op 8 en 9 nov 2018.  

 

De raad, gehoord de beraadslaging, 

 

Constaterende dat: 

 Op zorg aangewezen mensen langer thuis wonen; 

 De (korte) zorgverlening aan huis groeit; 

 De werkdruk voor zorgverstrekkers hoog is; handelingen worden in minuten 

berekend; 

 Elke minuut die niet aan daadwerkelijke zorg besteed word er een te veel is; tijd 

is geld; 

 De inzet van mantelzorgers en hun bijbehorende netwerk noodzakelijk en 

belangrijk wordt; 

 De gemeente kan, en wil faciliteren. 

 

Overwegende dat: 

 De parkeernorm en vraag naar parkeerplaatsen bij zorgwoningen/appartementen 

landelijk en ook in Meppel lager is; 

 Er in de toekomst meer van dit soort woningen noodzakelijk zijn, en gebouwd 

gaan worden; 

 Dokters, verpleegkundigen en andere zorgverstrekkers door genoemde 

constateringen en overwegingen niet altijd een parkeerplaats dichtbij de woning 

van hun patiënt/cliënt (kunnen) vinden;  

 Er kostbare tijd verloren gaat; tijd die beter aan hun patiënten/cliënten kan 

worden besteed. 

 

Roept het college op: 

 Om in het eerste kwartaal 2019 een pilot te starten met één zorgaanbieder voor 

één jaar en daarna de bevindingen te evalueren; 

 Om direct hierna de uitkomsten te delen met de raad. 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

PvdA, Folkert Hummel. 

 
 
 

Bijlage: Voorbeeld van parkeerkaart. 

Hans
Geplaatste afbeelding

Hans
Geplaatste afbeelding



 
 
 
 
Productbeschrijving  

 

  

Park Lite elektronische parkeerschijf - Park Lite is de ultieme elektronische parkeerkaart 

en alleen in deze uitvoering met Nederlandse tekst, kleur en uitvoering wettelijk 

goedgekeurd. Hoe werkt het? Plaats Park Lite rechtsonder van de voorruit. De schijf 

houdt de tijd bij in halve en hele uren (wettelijk OK) en geeft de tijd in beeld zodra de 

auto stil staat. U hoeft nu niet meer zelf de kaart in te stellen. Park Lite is goedgekeurd 

door het ministerie van infrastructuur en milieu. Park Lite is voor de gemakkelijke 

consument. U koopt een parkeerschijf die aan de wettelijke eisen voldoet en stevig op uw 

ruit blijft zitten. Groot! Gemakkelijk af te lezen cijfers. Park Lite heeft grote, gemakkelijk 

te lezen digitale cijfers op de voor- en achterkant. Park Lite is zo gemakkelijk te 

gebruiken! Geprobeerd, Getest en CE gekeurd! Beproefd bij extreme temperaturen 

(koude en warmte). Deze duurzame en betrouwbare parkeerschijf schakelt automatisch 

tussen zomer- en wintertijd.  

 

  

 


