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In aansluiting op uw antwoord d.d. 31 januari 2018 inzake de parkeerproblematiek C. Huijgenslaan/Vossiuslaan 
heb ik een vervolgvraag van technische aard. 

Het gaat om punt 7, voor het gemak hierbij aangehaald: 

 

     “7. 
Hoe gaat u om met de overige bedrijven/zorginstellingen in de gemeente waar zich soortgelijke parkeerproblemen 
voordoen, bijv. het gezondheidscentrum Muiden?  

Antwoord: De situatie bij het gezondheidscentrum in Muiden vereist maatwerk. Met het gezondheidscentrum is 
inmiddels contact gelegd en daar is in overleg een gepaste oplossing gevonden. Mogelijk worden er na de evaluatie 
van de harmonisatie van de parkeerregelingen extra locaties aangewezen waar betaald parkeren wordt toegepast. 
Overigens zijn er op loopafstand van het gezondheidscentrum al betaalde parkeerplaatsen en is er voor de deur een 
invalidenparkeerplaats.” 
 
Vraag: Hoe luidt de gepaste oplossing die gevonden is met het Gezondheidscentrum Muiden. 

 
Antwoorden: 
 
Situatie schets 
Op 28 juni 2017 is de parkeerregeling van de gemeente Gooise Meren vastgesteld. In deze parkeerregeling staat 
harmonisatie centraal. Hiermee is het onderscheid tussen verschillende vormen van parkeerregulatie en 
parkeervergunningen tussen de kernen Bussum, Naarden en Muiden komen te vervallen. Daarnaast is het voor 
de inwoners van Muiderberg niet meer mogelijk om een parkeervergunning voor Muiden aan te schaffen. Vanuit 
het gezondheidscentrum op de Burgemeester de Raadtsingel 15A in Muiden is de vraag gekomen om een blauwe 
zone te realiseren nabij het gezondheidscentrum. Ook is er gevraagd om de realisatie van een 
gehandicaptenparkeerplaats (GPP). Op deze wijze wordt gehoopt de bereikbaarheid van het zorgcentrum hoog 
te houden, met name ook voor bezoekers vanuit Muiderberg en mindervaliden. Tot slot hebben enkele 
zorgverleners uit het gezondheidscentrum een uitzondering op de parkeerregeling aangevraagd. Dit betreft het 
verstrekken van meer dan drie bedrijfsvergunningen per adres.  
 
Oplossing 
De gevonden oplossing is in telefonisch overleg met een van de huisartsen uit het gezondheidscentrum Muiden 
tot stand gekomen. Voorafgaand dit gesprek zijn aan verschillende zorgverleners extra parkeervergunningen 
verstrekt. Aan artsen die door de gehele gemeente werken is een extra functionele vergunning verstrekt. Verder 
is een uitzondering gemaakt wat betreft de hoeveelheid verstrekte bedrijfsvergunningen voor artsen die enkel in 



Muiden werkzaam zijn. Tijdens het telefoongesprek heeft de betreffende huisarts aangegeven dat hiermee het 
parkeerprobleem voor de artsen is opgelost.  
 
Tijdens dit gesprek zijn verschillende mogelijke oplossingen voor de situatie omtrent de bezoekers besproken. 
Het is niet mogelijk om een blauwe zone nabij betaald parkeren te realiseren. Dit in verband met mogelijk 
uitwijkgedrag van overige bezoekers aan Muiden. Aangezien inwoners van Muiden beschikken over een 
parkeervergunning zijn de bezoekers waar de zorginstelling zich zorgen over maakt patiënten die uit een andere 
kern of gemeente komen.  
 
Een mogelijke oplossing is het verschaffen van meer bedrijfsvergunningen, die vervolgens uitgedeeld kunnen 
worden aan de bezoekers zonder vergunning. Hierbij moet dan wel de handeling van het heen en weer lopen 
worden verricht, dit is niet ideaal. Ook bestaat de kans dat de vergunningen na gebruik niet worden 
geretourneerd. Ondanks mogelijke oplossingen als het lijmen op een grote plank, zag de huisarts liever een 
andere oplossing.  
 
De oplossing waar voor is gekozen, is de reeds bestaande mogelijkheid tot aanschaf van bezoekersvergunningen 
‘bonnenboekjes’. Deze oplossing heeft als voordeel dat er in tegenstelling tot bij de extra bedrijfsvergunningen 
maar eenmaal heen en weer gelopen hoeft te worden. Ook kan er bij het maken van een vervolgafspraak alvast 
een bezoekersvergunning (een bon uit het boekje) worden meegegeven.  
 
Het realiseren van betaalde parkeerplaatsen in de nabije omgeving van het zorgcentrum kan alleen wanneer 
hetzelfde tarief wordt gehanteerd als op de overige betaalde plaatsen in Muiden. Nogmaals in verband met 
uitwijkgedrag. Het uurtarief voor straatparkeren in Muiden bedraagt €2,40 en een bezoekersvergunning kost 
€1,00 per dag. Zoals afgesproken met de huisarts wordt indien de bezoekersvergunningen niet voldoende 
werkbaar zijn, tijdens de evaluatie van de nieuwe parkeerregeling gekeken of het aanwijzen van betaalde 
parkeerplaatsen een mogelijkheid is. Echter zijn er op loopafstand van het gezondheidscentrum, namelijk bij de 
Weesperweg, al betaalde parkeerplaatsen.  
 
Tot slot de notitie dat de gehandicaptenparkeerplaats bij het zorgcentrum niet wordt verwijderd. Hier zijn geen 
plannen voor geweest. Vanuit de gemeente is aangegeven dat indien zich onverhoopt problemen voordoen met 
de bezoekersvergunningen, hier graag contact door het gezondheidscentrum over wordt opgenomen. Tot op 
heden is er vanuit het gezondheidscentrum geen contact gezocht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


