
Utrecht, 28 februari 2022 

 

Geachte wethouder, geachte raadsleden, 

 

Enkele weken geleden haalde de Utrechtse basisschool De Kleine Dichter het nieuws1: voortaan betaalt 

deze €10.000 per jaar van het geld dat bedoeld is voor leerlingen aan de gemeente via de parkeertarieven. 

De Kleine Dichter wil leerkrachten die van verder weg komen namelijk graag behouden in deze tijd van een 

lerarentekort. En dus kiest de school ervoor de door u gevraagde commerciële tarieven voor een 

parkeervergunning te betalen.  

De Kleine Dichter was in het nieuws, maar de school staat hierin niet alleen. Andere voorbeelden zijn ouders 

die hun parkeerplaats nabij school afstaan aan leerkrachten. Wij zien dat deze problematiek rond het 

parkeerbeleid speelt in meer of mindere mate bij de meeste scholen in de binnenstad van Utrecht en het 

probleem is groeiende. Daar maken wij, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden van de 

stichtingen KSU, SPO en PCOU2 waarbinnen 25.000 kinderen basisonderwijs genieten, ons zorgen om.  

De basisscholen en hun besturen moeten alle zeilen bijzetten om voor iedere klas een leerkracht te hebben. 

We zien dat leerkrachten het onderwijs in Utrecht verlaten en kiezen voor een toegankelijker alternatief in 

een kleinere gemeente. Het parkeerbeleid is daarbij zeker niet de enige reden, maar iedere reden is er een 

teveel op dit moment. Goede publieke voorzieningen zoals een passende basisschool dichtbij huis met 

goede leerkrachten, zijn belangrijk voor een leefbare stad. Dat staat nu onder druk.  

Wij begrijpen de ambitie om de binnenstad autoluw te maken. Maar zoals het artikel bij RTV Utrecht al 

goed uitlichtte, het OV is niet voor elke leerkracht een goed alternatief. Ook zou menig leerkracht graag 

dichterbij de school willen wonen, maar dit is vaak niet makkelijk door de hoge woningnood in Utrecht.  

In het huidige coalitieakkoord wordt geschreven dat Utrecht dé onderwijsstad van Nederland is en dat het 

aanpakken van het lerarentekort centraal staat. Dat betekent ook dat we van u vragen om mee te denken 

over de mogelijkheden die Utrecht wél heeft om de scholen hierin tegemoet te komen. Dat kunnen 

oplossingen zijn voor parkeren of voor aantrekkelijkere alternatieve vormen van vervoer.  

We nodigen u van harte uit om daarover met ons in gesprek te gaan!  

 

Met vriendelijke groet, 

Mede namens de leden van onze gemeenschappelijke medezeggenschapsraden, 

 

Sanne van den Hoek, voorzitter GMR SPO Utrecht  

Arjon Kalter, voorzitter GMR PCOU 

Marc van Rossum, voorzitter GMR KSU 

 

 

 
1 RTV Utrecht 
2 KSU: 7’000 kinderen 24 scholen, SPO: 38 scholen 10’000 kinderen, PCOU: 30 scholen, 8’000 kinderen. 

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3288386/ook-na-protest-geen-parkeerontheffing-voor-school-10000-euro-naar-gemeente-in-plaats-van-de-kinderen

