10)

DORDRECHT

i

Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT

Gemeentebestuur
Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT

Aan

T 14078

de gemeenteraad

F (078) 770 8080

www.dordrecht.ni

Datum
Ons kenmerk
Begrotingsprogramma

Betreft

11 oktober 2016
SO/1718784
Verkeer en Vervoer
RAADSINFORMATIE inzake Parkeren Nieuw Krispijn

Contactpersoon
R. Kraak
T (078) 770 4923
E r. kraak@dord recht. nl

Samenvatting
Naar aanleiding van de op 19 april jl. door het bewonerscomité aangeboden
bewonerspetitie over het parkeren in Nieuw Krispijn zijn gesprekken gevoerd
met Q -park en De Prinsemarij. Q -park kan niets bijdragen aan een lagere
parkeerdruk. Bij De Prinsemarij gaat nog gesproken worden met de Vereniging
van Eigenaars (VvE) over het gebruik van de parkeerkelder door omwonenden.
Verder worden op ambtelijk niveau samen met het bewonerscomité kleinschalige
oplossingen bekeken.

Inleiding
Tijdens de vergadering van de commissie Fysiek op 19 april jl. heeft het
bewonerscomité uit Nieuw Krispijn een petitie aangeboden om aandacht te vragen
voor de parkeersituatie in Nieuwe Krispijn, een en ander mede naar aanleiding van
de door de gemeente uitgevoerd draagvlakmeting voor parkeerregulering in de
wijk.

Resultaat van de behandeling in de commissie van dit punt is de toezegging
(toezegging 160418/T1) van wethouder Van der Linden om:
- een gesprek te voeren met Q -park;
- een gesprek te voeren met De Prinsemarij;
- in overleg te treden met het bewonerscomité om verschillende kleine
maatregelen te bekijken.

Doelstelling
Deze brief informeert u over de uitkomsten van de gesprekken met Q -park en
De Prinsemarij en geeft de stand van zaken van het overleg met het
bewonerscomité.
Stand van zaken/de feiten
De centrale vraagstelling aan zowel Q -park als De Prinsemarij is hoe zij bij kunnen
dragen aan het verlagen van de parkeerdruk in de wijk. Het bewonerscomité ziet
onderbenutting van de parkeercapaciteit van zowel het Q -park terrein als de
parkeerkelder van De Prinsemarij.
Voor Q -park betekent dit concreet, dat gesproken is over tariefverlaging en
promotie van het parkeerterrein. Voor De Prinsemarij geldt dat gevraagd is naar de
mogelijkheid om parkeerplaatsen in de kelder te verhuren aan de buurt en wat de
reden is dat deze kelder matig gebruikt wordt.
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Q -park

Kort gezegd gaat Q -park geen actie ondernemen om het gebruik van het terrein te
vergroten. De redenen die Q -park aangeeft zijn als volgt:
- De ervaring van Q -park is dat als ze zelf op welke manier dan ook reclame
maken voor betaald parkeren, dit altijd averechts werkt. Onafhankelijke reclame
zoals een persbericht in Metro pakt wel goed uit.
- Sinds dat het UWV gebouw weer gebruikt wordt is de bezetting van het Q -park
terrein gestegen van 30-40% naar 70-80%. Dit is hoog vergeleken met het
landelijk gemiddelde van P+R terreinen van NS/Q-park.
- Q -park hecht momenteel in het licht van het bovenstaande geen belang aan
meer bekendheid.
Nog enkele feiten:
- Q -park is de exploitant van het terrein, NS is eigenaar en bepaalt de prijs.
- NS hanteert landelijke stationstarieven.
- 1 dag parkeren kost C 4,12 (met vervoersbewijs).
- Een los abonnement kost C 103,- per maand, met NS abonnement C 49,39.
Prinsemarij
Het gebouw De Prinsemarij is eigendom van woningstichting Trivire. Zorgstichting
Het Spectrum is gebruiker van het pand. De stichting biedt zorg aan en verhuurt
zorgwoningen. Verder zijn er koop- en huurwoningen.
Het Spectrum huurt verplicht 29 parkeerplaatsen. Hiervan zijn er 15 voor
personeel en 14 voor bewoners. Deze plekken staan echter grotendeels leeg,
omdat er vrijwel nooit meer dan 5 personeelsleden tegelijk aanwezig zijn en omdat
het autobezit van de bewoners laag is.
Het aanbieden van 18 á 20 parkeerplekken door Het Spectrum aan de wijk is
onderzocht, maar dit is in strijd met het huishoudelijk regelement van de VVE. Het
Spectrum maakt geen onderdeel uit van de VVE. Trivire heeft aangegeven niet te
verwachten dat de VVE het regelement gaat wijzigen, maar Het Spectrum gaat dit
nog wel peilen bij de VVE. Trivire staat hier in principe niet negatief tegenover als
de rest van de VVE akkoord gaat. Mogelijk punt waarop de VVE het laat afketsen
zijn veiligheids- en leefbaarheidsissues bij het toelaten van niet -Prinsemarij
bewoners tot het complex.

Punt van aandacht bij het eventueel beschikbaar stellen van parkeerplaatsen voor
de wijk is de toegankelijkheid voor voetgangers vanaf de openbare weg van de
parkeerkelder. Er is momenteel geen trap aanwezig.

Bewonerscomité
Op 27 september jl. is een eerste overleg geweest tussen een verkeerskundige en
het bewonerscomité om gezamenlijk kleinschalige maatregelen te bespreken. De
daar besproken kleinschalige oplossingen (zoals her en der bestrating aanpassen
om meer parkeerruimte te scheppen) zullen worden onderzocht en getoetst op
onder andere technische en financiële haalbaarheid.
Kosten en dekking
Eventuele aanpassingen in de openbare ruimte die voortvloeien uit de gesprekken
met het bewonerscomité zullen worden gedekt uit de reguliere middelen voor
verkeersvoorzieningen.
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Duurzaamheid
Bij eventuele aanpassingen aan de openbare ruimte om meer parkeerruimte te
realiseren zal de lokale stedenbouwkundige- en gebruikskwaliteit bewaakt worden.
Communicatie en inclusief beleid
Uitkomsten van de gesprekken zoals verwoord in deze brief worden met het
bewonerscomité besproken.

Tijdspad, vervolg en evaluatie
Met het bewonerscomité wordt gezamenlijk gekeken naar kleinschalige
maatregelen om de parkeersituatie te verbeteren.
Bijlagen
Deze raadsinformatiebrief heeft geen bijlagen.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en W houders
de secretaris
de bur meester

M.M. van der Kraan
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