ADVIES 13/04
GEBRUIK VAN DE NMBS-PARKINGS TIJDENS HET
WEEKEND
Het Raadgevend Comité van de Gebruikers en de treinreizigers stellen vast dat de parkings van de stations
tijdens het weekend zeer regelmatig leeg zijn.
Er zijn verschillende toegangsformules tot de parkings worden beheerd door B-parking. Deze formules zijn
bestemd voor de treinreizigers die over een vervoerbewijs beschikken. Deze laatsten kunnen genieten van
een voorkeurstarief ten opzichte het "volledige" tarief.
Dit voorkeurstarief kan enkel worden toegekend op vertoon aan het loket van het parkingticket enerzijds en
van het vervoerbewijs anderzijds.
De parkings van de stations zijn ook toegankelijk voor de personen die niet houder zijn van een geldig
vervoerbewijs.
Voor deze categorie van parkinggebruikers is het "volledige" tarief van toepassing.
Het RCG betreurt echter dat deze parkings bijna niet worden gebruikt tijdens het weekend.
In overeenstemming met de slogan van de NMBS-groep "Bestemming beter" worden weekendbiljetten
aangeboden om de reizigers te laten genieten van een voorkeurstarief aan 50% van de prijs van biljetten aan
het normale tarief.
De handelaars in de steden maken zich steeds meer zorgen om de lage omzet. Een van de oorzaken van deze
terugval van de verkoop in de stadscentra is het gebrek aan parkeerplaatsen voor voertuigen. Het gebruik van
de trein om naar de stadscentra te gaan, zou een alternatief kunnen zijn voor de mobiliteitsproblemen.
De prijs van het treingebruik in het weekend opgeteld bij de prijs van de parking vormt momenteel een rem
voor het treingebruik voor de verplaatsingen naar de stadscentra.
Voorstel van het RCG
•

Wij stellen voor dat het gebruik van de parkings van de stations gratis is, en dit tijdens het weekend
voor alle houders van een geldig vervoerbewijs.

Deze maatregelen zullen zorgen voor een goed gebruik van de stationsparkings tijdens het
weekend. Bovendien zou het gratis parkeren samen met de prijsverlaging van het
vervoerbewijs een stimulans vormen voor het gebruik van de trein als verplaatsingsmiddel
tijdens het weekend om naar de stad te gaan.
Dit advies wordt eenparig goedgekeurd in de plenaire vergadering van 18 juni 2013.

