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aanpassing parkeerterrein Energiehuis

Aanleiding
In de raadsvergadering van 6 januari jl. heeft de heer De Prieëlle namens de fracties van
GroenLinks, ECO-Dordt, CDA en Christen Unie/SGP een motie ingediend met betrekking tot het
aantrekkelijker maken van de parkeerlocatie Energiehuis. Verzocht werd aandacht te besteden aan
bereikbaarheid, inrichting en de sociale veiligheid.
Hoewel de motie door het college is afgewezen, is de bereidheid uitgesproken in de eerste helft van
2004 met een voorstel te komen waarin wordt aangegeven op welke wijze tijdelijke verbeteringen
kunnen worden gerealiseerd.
Op grond van deze toezegging is de motie ingetrokken.
Door een betere en vooral aantrekkelijker inrichting en ontsluiting wordt beoogd het gebruik van het
parkeerterrein door bezoekers van de binnenstad, Kunstmin e.d. te optimaliseren. Tevens wordt het
aantal parkeerplaatsen uitgebreid tot 700 (thans 550).
In de huidige situatie is het terrein weinig uitnodigend, op sommige delen zelfs uitermate rommelig.
Kenmerkend zijn de vele hekwerken, de ongelijke bestrating, de slechte verlichting, de chaotische
ruimtelijke indeling, alsmede de omslachtige toegangsroute tot het terrein via de Biesboschstraat.
Gelet op de toekomstige herontwikkeling van het terrein is getracht met beperkte ingrepen een zo
goed mogelijk resultaat te bereiken. Zoals het zich nu laat aanzien zal zeker 70% van het her in te
inrichten terrein de komende 10 a 15 aar niet voor herontwikkeling in aanmerking komen.
De belangrijkste ingrepen betreffen:
• Primaire ontsluiting terrein via toegangsweg naast het Eneco-kantoor (aansluitend op
Oranjelaan, via kort stukje Noordendijk).
•
Egaliseren en herbestraten terrein en het realiseren van 700 parkeerplaatsen.
• Verwijderen hekwerken.
• Aanbrengen extra verlichting o.a. ten behoeve van looproutes naar Noordendijk/Oranjelaan.
• Herbestraten Biesboschstraat/Lijnbaan t.b.v. Citybus.
• Alsmede realiseren van een keerlus en verplaatsen van wachtruimte ten behoeve van de
Citybus.
•
Herinrichting terrein zodanig dat het geschikt is als evenemententerrein.
• Aanbrengen aantrekkelijke groenvoorzieningen.
De huidige en toekomstige lay-out, alsmede de kostenraming treft u als bijlage aan.
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Wij verzoeken u ten behoeve van realisatie een krediet van € 650.000,- beschikbaar te stellen en
dit ten laste te brengen van het fonds parkeervoorzieningen.
Tot slot willen we erop wijzen dat op middellange termijn ook op de Stadswerven gereguleerd
parkeren wordt ingevoerd en daarmede ook het Eneco terrein.
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