
Gemeenteraad Gooise Meren 
Schriftelijke vragen ex. artikel 33 Reglement van Orde 

 

Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
 
Naam en fractie: Freek Vos, Maarten Nederhorst - GroenLinks 

Datum indiening: 20 september 2022 

Datum antwoord: 19 januari 2023 

Onderwerp: Betaalmogelijkheden parkeermeters centrum Bussum 

 

Inleiding 
Wij hebben vastgesteld dat verschillende parkeerautomaten niet meer de mogelijkheid hebben om te pinnen of mobiel te 
betalen. Er kan alleen nog met contant geld of via een app worden betaald. Dit geldt o.a. voor enkele parkeermeters op de 
Huizerweg en de Brinklaan. Deze zijn dan voorzien van de volgende mededeling: 

 
 
Vraag 1  
Kan het  College aangeven hoeveel parkeerautomaten in Gooise Meren dit betreft? 
  
Antwoord 
Bij 32 parkeerautomaten kan uitsluitend met contant geld of via een parkeerapp worden betaald. Het aantal 
parkeerautomaten met pinmogelijkheid neemt gestaagd toe. Inmiddels 28 parkeerautomaten zijn voorzien in de 
pinmogelijkheid. 
 
 
Vraag 2  
Kan het College aangeven of (en zo ja wanneer) het bij deze specifieke parkeerautomaten weer mogelijk wordt om digitaal te 
betalen? 
 
Antwoord 
Bij alle parkeerautomaten is het mogelijk om digitaal te betalen door middel van een parkeerapp. Mogelijkheid voor pinnen 
wordt systematisch uitgebreid. Parkeerautomaten op de meest strategische locaties worden als eerste van pinmogelijkheid 
voorzien. 
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Vraag 3 
Zijn er plannen om meer automaten te vervangen door exemplaren waar pinbetalen niet meer mogelijk is?  
 
Antwoord 
Nee, er zijn geen plannen om pinnen onmogelijk te maken. 
 
 
Vraag4 
Kan het College aangeven wat het beleid is t.a.v. betaald parkeren in heel Gooise Meren als het gaat om digitale 
betaalmogelijkheden en/of contante betaalmogelijkheden? 
 
Antwoord 
Bij alle parkeerautomaten kan contant of met een parkeerapp betaald worden. Het uiteindelijk doel is om bij elke 
parkeerautomaat pin betalen mogelijk te maken. Vanwege de aankomende modernisatie zijn niet alle parkeerautomaten 
omgebouwd, omdat het anders tot kapitaal vernietiging zal leiden. Het vernieuwen van het parkeersysteem 
(parkeerautomaten) is de volgende stap in het proces na het vaststellen van de parkeerverordening en de nadere regels.  


