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Uitbreiding betaald en vergunningparkeren le fase Oranjebuurt, Noorderplantsoenbuurt, 
Helperplein en Corpus den Hoom-Zuid. 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. een krediet beschikbaar te stellen van € 72.000,-- voor voorbereiding, aankoop en aanleg van 

een nieuwe ontsluitingsweg tussen Helperplein en de Van Imhoffstraat; 
II. de jaarlijkse kapitaallasten van € 9.000,-- vooralsnog te dekken uit de exploitatie van het 

parkeerbedrijf en definitieve dekking te betrekken bij de begroting 2013; 
III. de gemeentebegroting 2012 dienovereenkomstig te wijzigen. 

Aanwijzingen: status, deadline, visietrommel 

Afgehandeld en naar arcliief Paraaf Datum Classificatienr. 
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Publiekssamenvatt ing 

Op 27 januari 2010 heeft de raad de Parkeemota "Parkeren in de stad, duurzaam bereikbaar!" 
vastgesteld. In deze nota is het gemeentelijk parkeerbeleid voor de periode 2010 - 2020 beschreven. 
De uitgangspunten van dit beleid zijn onder andere de verbetering van het verblijfsklimaat in de 
(birmen)stad en meer specifiek het leefklimaat in de oude wijken. Zo ook voor de parkeersituatie 
rondom het Helperplein. 

Het parkeerplein heeft een (te) hoge bezettingsgraad op de donderdag, vrijdag en zaterdag. 
Dit komt niet alleen voort uit het winkelend publiek, maar ook parkeren van winkelpersoneel, be
woners en in geringe mate forenzen. Daamaast speelt ook de verkeerscirculatie een belangrijke rol 
van betekenis. Deze zal - om een veilige situatie te bewerkstelligen - moeten worden gewijzigd. 
Tenslotte is er zicht op een oplossing om de verkeersbewegingen voor de woningen aan het Helper
plein aanzienlijk te verbeteren, door het aanleggen van een weg, over het perceel van de woning-
corporatie. 

De Verlengde Hereweg krijgt een opknapbeurt in het kader van de revitaliseringsplannen. 
De weg en ook de fietspaden krijgen een nieuwe asfaltlaag. Ook worden de trottoirs opnieuw bete-
geld en de straatverlichting vervangen. 

Langs de Verlengde Hereweg zal (kort) betaald parkeren worden ingevoerd. Dit betreft het wegvak 
tussen Natte Brug en Van Royenlaan, dat nu nog vrij parkeren is. Hierdoor staan auto's lang voor de 
winkels (forenzen). Klanten voor de betreffende winkels zijn veelal niet in de gelegenheid hier te 
parkeren. Het invoeren van betaald parkeren maakt onderdeel uit van de visie op de revitalisering, 
maar is als separaat project benoemd. Er ligt een directe relatie tussen de revitaliseringsplarmen en 
het invoeren van betaald parkeren. 

Onderdeel van een duurzame verkeersoplossing is het aanleggen van een nieuwe ontsluitingsweg 
tussen Helperplein en de Van Imhoffstraat. De grond zal moeten worden aangekocht van Lefier en 
de nieuwe weg zal onder verantwoordelijkheid van de gemeente worden aangelegd, (zie bijlage 1, 
schets van de beoogde, nieuwe situatie). 

Voorgesteld besluit 

De raad besluit: 
I. een krediet beschikbaar te stellen van € 72.000,-- voor voorbereiding, aankoop en aanleg van 

een nieuwe ontsluitingsweg tussen Helperplein en de Van Imhoffstraat; 
II. de jaarlijkse kapitaallasten van € 9.000,— vooralsnog te dekken uit de exploitatie van het 

parkeerbedrijf en definitieve dekking te betrekken bij de begroting 2013; 
III. de gemeentebegroting 2012 dienovereenkomstig te wijzigen. 

Inleiding 

De verkeerssituatie rondom het Helperplein vraagt om een duurzame oplossing. Onderdeel van een 
duurzame verkeersoplossing is het aanleggen van een nieuwe ontsluitingsweg tussen Helperplein en 
de Van Imhoffstraat. De grond zal moeten worden aangekocht van Lefier en onder verantwoorde
lijkheid van de gemeente worden aangelegd. Voor deze aankoop, planvoorbereiding en de realisatie 
van de nieuwe ontsluitingsweg om een veilige verkeerssituatie rondom het Helperplein te 
bewerkstelligen, vragen we aan uw raad een krediet beschikbaar te stellen van € 72.000,--. 

Beoogd resultaat 

Door aanleg van de weg, in combinatie met een gewijzigde verkeerscirculatie, ontstaat er voor de 
bewoners aan het Helperplein een duurzaam veilige verkeerssituatie. 



Kader 

Het kader waarbinnen het invoeren betaald parkeren wordt uitgevoerd is de door uw raad op 
27 januari 2010 vastgestelde Parkeemota "Parkeren in de stad, duurzaam bereikbaar!". In deze nota 
is het gemeentelijk parkeerbeleid voor de periode 2010 - 2020 beschreven. De uitgangspvinten van 
dit beleid zijn onder andere de verbetering van het verblij fsklimaat in de (binnen)stad. 

De verkeerssituatie van het Helperplein zal in dit kader worden gewijzigd. 

Argumenten/afwegingen 

Gewijzigde rij richtingen van en naar de Van Imhoffstraat en een meer natuurlijke verkeerscirculatie 
bij het oprijden en afiijden van het Helperplein zijn de hoofdingrepen van de wijziging. 
Door de situatie voor bewoners van het Helperplein ongewijzigd te laten, blijft een onveilige situatie 
in stand. Bewoners moeten vanaf hun woning, via de parkeervoorziening van het Helperplein de 
wijk verlaten. In de situatie waarbij de bewoners van de nieuwe ontsluitingsweg gebmik kunnen 
maken, ontstaat een duurzaam veilige verkeersoplossing. 

Maatschappeli jk draagvlak/part ic ipat ie . 

In december 2011 is er een bijeenkomst geweest met een brede afvaardiging van bewoners en 
winkeliers uit de omgeving. De plannen om te komen tot betaald parkeren kunnen bogen op breed 
draagvlak. 

Financiele consequenties 

Onderdeel van een duurzame verkeersoplossing is het aanleggen van een nieuwe ontsluitingsweg 
tussen Helperplein en de Van Imhoffstraat. De grond zal moeten worden aangekocht van Lefier en 
de nieuwe weg zal onder verantwoordelijkheid van de gemeente worden aangelegd. 

Totaai geraamde kosten van de investering bedragen € 72.000,-- incl. BTW. De jaarlijkse 
kapitaallasten van € 9.000,-- kunnen worden gedekt uit de inkomsten van betaald parkeren van het 
Helperplein. We stellen u daarom voor de kapitaallasten vooralsnog ten laste van het parkeerbedrijf 
te brengen. 

De investering in de ontsluitingsweg kan ook gedekt worden uit geoormerkte ISV-middelen voor 
revitalisering winkelcentra. Bij de begroting 2013 doen we u een voorstel voor de inzet van ISV-
middelen. Daarbij komen we temg op de definitieve dekking van de ontsluitingsweg. We betrekken 
daarbij de mogelijke dekking uit ISV-middelen. 

In de parkeerplannen van de diverse projecten zal meer inhoudelijk worden ingegaan op de 
financiele consequenties per project. 



Begrotingswijzigingen 
Begrotingswijziging 2012' 
Uitbreiding betaald en vergunningparkeren 1e fase Oranjebuurt, Noorderplantsoen 
Helperpilem en Corpus Deri Hoorn^Zuid _.̂  _^ j _ 
Betrokken dienst(en) RO/EZ 
Naam voorstel Exploitatie parkeerbedrijf 
Incidenteel / Structureel Structureel 
Soort wijziging Exploitatie 

Financiele begrotingswij^ging _̂  
7.4 Parkeren 

Totalen begrotingswijziging 

Lasten 
9 

Baten 
• " " • 9 

Saldo 
Toevoeging 

' reserve 
Onttrekking 

.reserve Saldo 

Begrotingswijziging voor investeringskrediet 2012 
Uitbreiding betaald en vergunningparkeren le fase Oi-anjebuurt, Noorderplantsoenbuurt, 
Helper|)[ein en Corpus Den Hoorn^ id . __ __ __ x_. .i^^. 
Betrokken dienst(enj RO/EZ 
Soort wijziging Investering 
Incidenteel / structureel Incidenteel 
Tijdsplanning krediet 2012 

7.4 Parkeren 

Totalen begrotingswijziging 

IBSsi^ffll irnkomstenr Saldo! 
72 -72 

0 
72 -72 

Realisering en evaluatie 

Voor de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg zal een bestemmingsplan wijziging moeten 
plaatsvinden. Naar verwachting zal realisatie in 2013 kunnen plaatsvinden. De invoering van betaald 
parkeren op het Helperplein en Verlengde Hereweg is dan al een feit. 
De schets van de beoogde, nieuwe situatie van het Helperplein is als bijlage bij dit voorstel gevoegd. 


