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Geachte heer, mevrouw,
In 'Parkeren met Perspectief is een pakket maatregelen geformuleerd voor het financieel
gezond maken van het Parkeerbedrijf Bij de uitwerking hiervan is gebleken dat de
maatregelen ten aanzien van fietsparkeren niet tot de gewenste besparingen leiden. Dit
wordt veroorzaakt door een per 1 januari 2012 bij uitvoerend orgaan Werkpro
doorgevoerde tariefstijging. Om de besparingsdoelstelling alsnog te halen is de
onderstaande set maatregelen uitgewerkt, die vanaf 1 augustus 2012 wordt ingevoerd.
Het toezicht op het Stadbalkon wordt in de toekomst voortgezet zonder voormannen en
voor de biimenstadsstallingen wordt ingezet op een combinatie van cameratoezicht en
bewaking. Dit betekent concreet dat de binnenstadsstallingen overdag onbemensd zijn,
maar dat tijdens de avond- en nachtelijke uren toezichthouders aanwezig zijn. Gedurende
de tijd dat er geen toezichthouder aanwezig is, is naast het cameratoezicht contact
mogelijk met de meldkamer via een intercom. Ook voor de in december te openen
fietsenstalling station Europapark zetten wij in op een combinatie van cameratoezicht en
bemensing. Cameratoezicht wordt daamaast ingevoerd in de stallingen Kardinge en
Haddingestraat, hetgeen een plus is ten opzichte van 'Parkeren met Perspectief. De
fietsenstalling Paddepoel gaat in beheer terug naar de w e van het winkelcentmm.
Naast de bovenstaande wijzigingen wordt een besparing bereikt door de spitsrekken in de
toekomst op maandagochtend te verwijderen (is nu zondagochtend) en deze alleen te
plaatsen gedurende de drukkere 'fietsmaanden' (maart - oktober). Afsluitend kan nog
worden gemeld dat de openingstijden van het AFAC Fietsservicecentrum Groningen
worden aangepast naar de situatie van twee jaar geleden, namelijk van 16.00 tot 19.00 uur
(huidig van 10.30-19.00 uur). Hiermee kan het serviceniveau worden gehandhaafd, bij
een lagere personele bezetting.
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