
Parkeerplan herontwikkeling Raadhuisplein 

 

Inleiding  

Tijdens de commissie vergadering over de vast stell ing van het Bestemmingsplan 

Raadhuisplein is gevraagd om een parkeerplan. Uit dit plan moet bli jken hoe we om 

gaan met de geparkeerde auto’s die nu op  de te ontwikkelen locatie staan.  Bij de 

beoordeling van het onderwerp parkeren in het bestemmingsplan hebben we gekeken 

naar de parkeercapaciteit van het centrum zonder de 154 parkeerplaatsen. Vervolgens 

hebben we een inschatting gemaakt of er voldoende parkeercapaciteit overbli jf t.  

De vraag die dan voor lig t is of we binnen de op basis van onderzoek gestelde 

maximale bezettingsgraad van 85% bli jven. De inschatting, op basis van het huidige 

gebruik, geeft aan dat mogelijk moet kunnen zijn. Monitoring zal moeten uitwijzen of 

dat werkeli jkheid wordt.  Helder is dat als gevolg van de ontwikkeling de parkeergarage 

de belangrijkste algemene parkeerplaats aan de Oostkant van ons centrum gaat 

worden.  

 

Overzicht betaalde parkeerplaatsen 

Onderstaand het overzicht van het aantal parkeerplaatsen. 

 

1 Haderaplein 
 

154 

3 Molenweg 
  

2 

4 Vondellaan molen 
 

34 

6 Achter de Molen 
 

32 

7 Kroonkampweg De Brinken 82 

8 Torenlaan 
  

21 

9 Kroonkampweg zuid 
 

18 

10 Super de Boer 
 

12 

11 Kerkstraat 
 

10 

12 Oldehof 
  

42 

13 Hortuslaan 
 

7 

14 Parkeergarage 
 

163 

 
Totaal 

  
577 

 

Als we het aantal parkeerplaatsen dat verdwijnt in mindering brengen op het totaal 

resteren 423 parkeerplaatsen. 

Het aantal ontheffingen fiscale zone en abonnementen parkeergarage voor het gehele 

jaar is op dit moment 237. Van de 237 zijn er 160 aan werkenden en 77 aan bewoners 

(huisartsen e.d.) in het centrum verleend. Per saldo achten wij het mogelijk om, indien 

daartoe aanleiding is, het aantal ontheffingen en abonnementen met maximaal 160 te 

beperken.   

 

Gevolgen 

Uit het nu voorliggende parkeeronderzoek bli jkt dat bij een maximale bezettingsgraad 

van 85% er voldoende ruimte zou zijn om dit op te vangen. 

 

Monitoren 

In ons raadsvoorstel geven we aan dat het wellicht in theorie zou passen maar dat het 

niet over heeft. We stellen dan ook voor om ti jdens de bouw direct de bezettingsgraad 

te monitoren “hand aan de kraan principe”. Dit doen we door over een langere periode 

concrete tell ingen te doen.  

 



Wat als meer dan 85% 

Mocht uit de tell ingen bli jken dat de bezettingsgraad meer dan 85% is dan zullen we 

maatregelen moeten nemen.  

Naar ons gevoel zijn er een aantal mogelijkheden:  

1.  Het aantal uit te geven abonnementen en ontheff ingen voor werkenden (niet 

bewoners) beperken.  

2.  Druk uitoefenen op Aldi om een regime te hanteren a la AH en niet een regime 

gekoppeld van aankopen bij Aldi. Het is nog niet bekend welk parkeerregime de 

Aldi gaat hanteren.  

3.  Afspraken maken met bedrijven en instell ingen om werkers te verplichten om de 

auto op het Transferium te parkeren. Het transferium heeft een capaciteit van 

ruim 800 parkeerplaatsen en biedt voldoende ruimte om het extra aanbod te 

verwerken.   

4.  Het Transferium parkeren kan bevorderd worden door de inzet van een 

pendeldienst, bijvoorbeeld samen met ondernemers/Dorpsfonds. 

5.  Digitale verwijzingen in het bord naar de parkeergarage met aanduiding van het 

aantal vri je plekken.  

6.  De parkeerplaatsen in de nieuwe parkeergarage voor de bewoners van de 

nieuwe appartementen worden door de ontwikkelaar aangeboden. Als daar 

parkeerplaatsen overbli jven zullen wij de suggestie doen aan de ontwikkelaar 

om die te verkopen/verhuren aan de dichtbij zijnde bewoners van andere 

appartementen. 

7.  Als de raad ’s avonds vrije parkeerplaatsen wil aan de oostkant om bijvoorbeeld 

bezoekers Gorechthuis van dienst te zijn, kan er voor gekozen worden om de 

parkeergarage vanaf 18.00 uur gratis te maken.  


