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Fractie PvdA Weert
ter attentie van mevrouw C. Beenders
Maasgouwstraat 6
6004 GZ WEERT

Weert, 10 november 2OL4

Onderwerp :

Vragen artikel 40 RvO inzake parkeergarage voormalig stadhuis

Geachte mevrouw Beenders,

In uw brief van 18 augustus jl. heeft u conform aftikel 40 van het Reglement van Orde
vragen gesteld inzake het gebruik van de parkeergarage onder het voormalige stadhuis.
In deze brief worden uw artikel 40 vragen beantwoord.

7. Wat zijn de parkeerinkomsten van de parkeergarage onder het voormalig
stadhuis. Gemeten vanaf het moment van vertrek naar het nieuwe stadhuís?
Op 22 april 2Ol4 is het merendeel van de medewerkers van de gemeente verhuisd naar
het nieuw stadhuis. Vanaf 1 mei 2014 is tot en met september 2OL4 een omzet van
68.150 EUR gegenereerd in deze garage.

2,Hoe denkt u over het voorstel van de PvdA Wee,t om in de parkeergarage
onder het voormalig stadhuis de eerste 3 uur gratis parkeren in te voeren? Bij
wìjze van proef tot eind december 2074?
Gezien de gerealiseerde omzet van de parkeergarage is er geen reden om een periode van
gratis parkeren aan te bieden.
Bezoekers aan het centrum van Weert parkeren gemiddeld 1,5 à2,0 uur. Binnen 3,0 uur
heeft circa 90o/o van alle parkeerders zijn bezoek beëindigd. Wanneer de eerste 3 uur van
het parkeerbezoek gratis zijn, kunnen nagenoeg alle bezoekers gratis parkeren. Uitgaande
van een jaaromzet (over 2013) van afgerond L72.OOO EUR in de Stadhuisgarage levert dit
een omzetderving van minimaal 155.000 EUR op jaarbasis.
Daarnaast zal de parkeerdruk in de Stadhuisgarage toenemen doordat parkeerders die nu
in de omgeving parkeren (Stadhuisplein, Korenmarkt, Kasteelplein / Hoge Kei) hun auto
onder het oude stadhuis parkeren. Dit levert in de Stadhuisgarage géén omzet op en op
de genoemde parkeerlocaties een omzetderving.
Betaald parkeren is ten slotte niet alleen een middel om geld te generen en hiermee de

kosten van het parkeren te compenseren, maar ook een middel om de parkeerdruk te
sturen. Wanneer uw voorstel wordt ingevoerd, zullen ook andere doelgroepen - waaronder
bewoners, winkeliers en werknemers in het centrum - gebruik maken van de
parkeergarage.

3. Op welke manier denkt u Weert verder op de kaart te zetten dan alleen met
activiteiten?

Wilhelminasingel 101
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Wanneer we in dit kader alleen parkeergerelateerde activiteiten beschouwen, kunnen we
melden dat in december van dit jaar de aangepaste tarieventabel aan de raad wordt
voorgelegd. In deze tabel zijn diverse arrangementen opgenomen waarmee belanghebbenden van zowel binnen als buiten Weeft per l januari 2015 in de gemeentelijke
parkeergarages kunnen parkeren. Tevens gaan we voorstellen het dagtarief in te voeren
per 1 januari 2015.

4. Als u het met onze zíenswijze niet eens bent, kunt u aangeven waarom niet?
Op basis van de ontwikkeling van de parkeeromzet in de Stadhuisgarage is het niet nodig
om de door u doorgevoerde koftingsactie toe te passen. Op basis van de hiermee

samenhangende omzetderving in de Stadhuisgarage én in de omgeving alsmede de
beperking van het sturende vermogen bevelen we aan om de eerste 3 uur gratis parkeren
niet in te voeren.
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Wij zien uw antwoorden graag schriftelijk tegemoet'
Met vrisndelijke goet.
Namens de fi'actie van de PvdA,
Conny Beenders

