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Geachte «Aanhef»
Op dit moment heeft u een ontheffing om uw vrachtwagen in de gemeente Dalfsen op een daarvoor
aangewezen locatie te parkeren.
Wij zijn voornemens om de beleidsnotitie voor het parkeren van grote voertuigen vanaf volgend jaar in te
trekken en nieuwe beleidsregels vast te stellen.
In deze brief leest u wat dit voor u betekent.
Intrekken beleidsnotitie
Voornaamste redenen voor het intrekken van de in 2002 vastgestelde beleidsnotitie parkeren grote
voertuigen:
- Het parkeren van grote voertuigen op bedrijventerreinen in de gemeente zorgt regelmatig voor overlast
en heeft een aantrekkende werking op chauffeurs die, zonder ontheffing, illegaal parkeren;
- Er is onvoldoende geschikte parkeergelegenheid voor grote voertuigen binnen de bebouwde kom;
- Het faciliteren van parkeervoorzieningen voor grote voertuigen is geen kerntaak van de gemeente,
maar een verantwoordelijkheid van de chauffeur of diens werkgever.
Vaststellen nieuwe beleidsregels
Met het intrekken van de bestaande beleidsregels voor het parkeren van grote voertuigen, worden de
nieuwe beleidsregels vastgesteld. De nieuwe beleidsregels schrijven voor dat er geen nieuwe ontheffingen
meer afgegeven worden aan beroepschauffeurs. Dit betekent ook dat wij na 31 december 2018 geen
parkeerplaatsen voor grote voertuigen meer zullen aanwijzen.
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Wat betekent dit voor u?
U kunt gedurende de periode dat uw ontheffing nog geldig is, hiervan gebruik blijven maken op de
aangewezen locaties.
Na deze periode zult u zelf moeten voorzien in een geschikte parkeerplaats buiten de bebouwde kom.
Op basis van artikel 5.8 van de APV blijft het namelijk verboden om grote voertuigen
’s avonds en in het weekend binnen de bebouwde kom te parkeren (met uitzondering van privéparkeerplaatsen op eigen grond)
Op dit moment zijn er al diverse beroepschauffeurs die bij een particulier een stuk grond huren (of een
andere oplossing hebben gevonden) voor het parkeren van hun eigen voertuig.
Wilt u uw mening over ons voornemen geven?
U kunt binnen veertien dagen na verzenddatum van deze brief een (bij voorkeur) schriftelijke reactie
indienen. Wij zullen dan kijken of uw mening aanleiding geeft om ons voornemen te wijzigen.
Voordat wij een definitief besluit nemen over het al dan niet intrekken van het huidige beleid voor het
parkeren van grote voertuigen, wordt u geïnformeerd over wat wij met uw mening hebben gedaan.
Heeft u vragen?
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met R. List door te bellen met (0529) 48 82 66 of een e-mail te
sturen naar r.list@dalfsen.nl. Vermeld het zaaknummer dat bovenin deze brief staat.
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de heer M.J. Duijtshoff,
manager Publieksdienstverlening.

