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Amersfoort, 1 oktober 

 
 
De raad van de gemeente Amersfoort 
 
overwegende dat: 
 
a. De invoering van het vergunningparkeren in het Gildekwartier tot veel parkeeroverlast in de 

buurt Jeruzalem heeft geleid; 
b. Er vooralsnog geen draagvlak is voor de invoering van vergunningparkeren in de buurt 

Jeruzalem; 
c. Er sinds de invoering van het vergunningparkeren veel onbenutte parkeerruimte is in het 

Gildekwartier en veel woningen een parkeergelegenheid op eigen terrein hebben; 
d. Via een pilot kan worden onderzocht of met het vrijgeven van parkeerplaatsen in het 

Gildekwartier, waar nu nog een vergunningplicht is, de parkeeroverlast in Jeruzalem kan 
worden verminderd; 

 
verzoekt het college: 
 
1. Gedurende een pilot van een half jaar het parkeervergunninggebied in het Gildekwartier te 

verkleinen, zodanig dat de Schutspatroon, Vendelier en Meesterproef (+/- 80 parkeerplekken) 
vergunningvrij worden; 

2. Bewoners die door de pilot buiten het vergunninggebied gaan vallen van ParkeeerService 
restitutie van de leges voor de parkeervergunning over de resterende maanden te geven;  

3. De pilot plaats te laten vinden voordat er een herinrichting van De Koppelweg en stroken in 
Jeruzalem komt; 

4. Als randvoorwaarden voor het uitvoeren van parkeerdrukmetingen in Jeruzalem, Jericho en het 
Gildekwartier te hanteren dat: 

a. Een onafhankelijk bureau een openbare rapportage oplevert na de pilot, per wegvak 
(van kruispunt tot kruispunt) uitgesplitst;  

b. Gebruik gemaakt wordt van scanauto’s, en waarnemingen van BOA’s; 
c. Ongeveer een week voor de verkleining van het vergunninggebied, na twee maanden, na 

vier maanden en na zes maanden metingen plaatsvinden; op steeds hetzelfde tijdstip: 
0500u, 0900u, 1100u, 1400u; op dezelfde dagen in de week: dinsdag, donderdag, 
zaterdag en zondag; 

5. Als criteria voor het slagen van de pilot te hanteren dat: 
a. De parkeerdruk in Jeruzalem kleiner of gelijk is aan 85% èn 
b. De parkeerdruk in Jericho kleiner of gelijk is aan 85%; èn 
c. De parkeerdruk in het Gildekwartier kleiner of gelijk is aan 85%;  

6. Als de pilot geslaagd is, dan wordt het parkeervergunningvrij zijn van de Schutspatroon, 
Vendelier en Meesterproef geformaliseerd. Als de pilot niet slaagt, wordt de huidige situatie 
hersteld. 
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