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Geacht college. 
 
Het is bekend dat Zutphen een mooie toeristenstad is. Jaarlijks meer dan 1 miljoen bezoekers uit 
binnen- maar zeker ook uit het buitenland.  
Zo is het ‘dip- en go systeem’ best revolutionair te noemen. Bankpas erin, afrekenen zonder pincode 

en parkeerkaartje in de auto leggen. Maar als je uit het buitenland komt blijken meerdere 

bankpassen van daar, hier niet altijd te werken. Er is in april 2015 nog een software-update geweest 

maar nog steeds lukt het buitenlandse gasten vaak niet om een parkeerkaartje te bemachtigen.  

Sinds een tijdje hangt er boven de parkeerapparaten een tekst waarin uitgebreid wordt uitgelegd 

hoe e.a werkt. Die tekst is alleen in het Nederlands. Volgens de PvdA Zutphen-Warnsveld had de 

Nederlandse tekst korter gekund en meteen in het Duits en Engels vertaald moeten worden.  

Wifi 

Steeds meer mensen gebruiken een parkeer-app  waarmee men het parkeerkaartje koopt. Maar dan 

zou het handig zijn om een wifipunt te hebben. Misschien een wifipunt in de parkeermeter zelf?  

Zodat je een netwerk krijgt.  

Daarmee zou Zutphen echt toerist-vriendelijker worden en kunnen we doorgroeien naar 2 miljoen 

bezoekers! 

 

Partij van de Arbeid Zutphen Warnsveld heeft de volgende vragen aan u: 
 
- Onderkent het college bovenstaande feiten, zo ja: 
- Hoe snel kan de informatie ook vertaald worden in Duits en Engels 
- Tevens vragen we het College een onderzoek in te stellen wat nodig is 

om de parkeermeters als WIFI punt te gebruiken en verzoekt tevens om 
met een voorstel te komen. Natuurlijk in overleg met de city manager en 
stadspromotie. 

 
Wij zien uw spoedige beantwoording met belangstelling tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groet 
Namens Partij van de Arbeid Zutphen – Warnsveld 
Raadslid: Harrij Hissink 
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