De beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD fractie over het parkeren aan de
Hagesteinstraat en Puttershoekstraat
Vraag 1
Zijn er actuele parkeertellingen beschikbaar van het gebied rond de bouwlocatie? Zo ja, wat
laten deze zien?
Antwoord 1
Er zijn recente parkeertellingen beschikbaar. Deze zijn uitgevoerd in de periode van 1 t/m 6
oktober 2018. De uitkomsten laten zien dat er in de huidige situatie geen sprake is van een
parkeerprobleem. De bewoners kunnen binnen een acceptabele loopafstand van maximaal 150
meter tot de woning de auto parkeren zoals vastgelegd in ons parkeerbeleid 2012.
Rondom de basisscholen zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig. Tijdens de haal- en
brengmomenten ontstaat in dat gebied een hogere parkeerdruk, maar dat is van korte duur.
Vraag 2
Als de in de vraag 1 verzochte parkeertellingen laten zien dat de parkeerdruk boven de
afgesproken norm ligt, zijn er dan mogelijkheden om extra openbare parkeerplekken aan te
leggen in of rondom het ontwikkelgebied?
Antwoord 2
Er is ruimte voor aanleg van extra parkeerplaatsen maar daar is nu geen aanleiding voor
(zie vraag 1)
Vraag 3
Is het college bereid om bij een te hoge parkeerdruk te bekijken of er gelijktijdig of vooruitlopend
op de woningbouwontwikkeling iets gedaan kan worden aan de parkeerdruk in het omliggende
gebied?
Antwoord 3
Uit de parkeertellingen blijkt dat er geen sprake is van een te hoge parkeerdruk in het
omliggende gebied. Het college ziet geen aanleiding om vooruitlopend op deze ontwikkeling
extra parkeerplaatsen aan te leggen. Uit de 1e globale parkeerberekeningen blijkt dat het parkeren
voor het bouwplan oplosbaar is. De exacte invulling en de verdeling privé / openbaar parkeren moet
nog verder uitgewerkt worden en zal in een later stadium worden toegelicht aan de buurt.
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