Schriftelijke vragen betreffende (betaald) parkeren rondom uitvaarten
Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Den Haag, 19 december 2014
Geachte voorzitter,
Al enige tijd bereiken ons berichten over problemen tijdens uitvaarten, doordat kerkgebouwen,
uitvaartcentra, woonhuizen waarin wordt opgebaard, begraafplaatsen en crematoria in gebieden
liggen waar een regeling betaald parkeren geldt. Gedurende een uitvaart maken nabestaanden
gebruik van de auto om zich naar de verschillende locaties te begeven, zoals een kerk, woonhuis,
begraafplaats et cetera. De afgelopen jaren is er op steeds meer plekken in de stad betaald parkeren
ingevoerd. Dit geeft tijdens uitvaarten problemen, doordat mensen zich op de verschillende plekken
en masse naar één parkeerautomaat moeten begeven om een kaartje te kopen.
De ChristenUnie/SGP-fractie vindt het onwenselijk dat mensen gedurende een uitvaart zich druk
moeten maken over dit soort luttele bijzaken, en stelt daarom conform artikel 30 van het reglement
van orde, de volgende vragen:
1. Is het college het met mijn fractie eens dat nabestaanden zich tijdens uitvaarten niet druk
hoeven te maken over een parkeerkaartje? Zo nee, waarom niet?
Een mogelijke oplossing voor dit probleem zou kunnen zijn dat er speciale parkeerkaarten komen voor
uitvaarten, geldig in de gehele stad. Een uitvaartverzorger kan deze aanvragen bij de gemeente en
deze voorafgaand aan een uitvaart centraal activeren en uitdelen aan de nabestaanden. De
nabestaanden kunnen tijdens de duur van de uitvaart op alle locaties die de uitvaart aandoet parkeren
zonder apart een kaartje te hoeven kopen. Aan het einde van de uitvaart neemt de uitvaartverzorger
de kaarten weer in en meldt deze centraal af. De gemaakte kosten verrekent hij vervolgens met de
nabestaanden via de uitvaartnota.
2. Is het college bereid om te onderzoeken of een dergelijke regeling in Den Haag ingevoerd kan
worden? Graag een toelichting.
Vanwege het pollerbeleid in de Keizerstraat ervaren uitvaartverzorgers problemen tijdens uitvaarten in
de Oude Kerk. Tot 1 april 2014 was het mogelijk voor de koster van de Oude Kerk om een hele
rouwstoet in één keer door te laten bij de pollers aan de Jacob Pronkstraat. Sindsdien is het beleid
gewijzigd en kan de koster deze pollers niet meer bedienen. Het is voor begrafenisstoeten dus niet
meer mogelijk om vanaf de Jacob Pronkstraat de Keizerstraat in te rijden, omdat er dan een klein
stukje tegen de rijrichting in wordt gereden. Voor begrafenisstoeten is het echter bijna ondoenlijk om,
met name tijdens drukke winkeldagen, de gehele Keizerstraat door te rijden. Daarnaast is het ook niet

meer mogelijk om de pollers naar beneden te houden, zodat de gehele stoet in één keer door kan
rijden.
3. Is het college het met mijn fractie eens dat dit soort problemen onnodig en storend zijn tijdens
uitvaarten en zo snel mogelijk dienen te worden opgelost? Zo ja, is het college voornemens
om voor uitvaarten en andere kerkdiensten, zoals trouwdiensten, de koster van de Oude Kerk
een bevoegdheid te geven de pollers aan de Jacob Pronkstraat te bedienen, zodat onder
meer begrafenisstoeten vanaf die zijde de Keizerstraat in kunnen rijden? Graag een
toelichting.
Zo niet, kan er dan in ieder geval voor gezorgd worden dat de pollers dusdanig lang naar
beneden kunnen blijven, zodat begrafenisstoeten in één keer door kunnen rijden?
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