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Geachte leden van de raad,

Inleiding
U bent op 30 november 2016 (door middel van een raadsmemo) geïnformeerd over de pilot
“blauwe zone” voor het Raadhuisplein/Waardzicht.
Op verzoek van de winkeliersvereniging van de Crimpenhof als de coöperatie Crimpenhof is
het verzoek gedaan een blauwe zone in te stellen in het centrum.
Daarom is op 1 april 2017 door het college (voor een proefperiode van een jaar) een blauwe
zone ingesteld voor het Raadhuisplein/Waardzicht. Tijdens deze proefperiode is (zoals
vooraf afgesproken) twee keer een parkeerdrukmeting uitgevoerd. Met de uitkomsten van
deze metingen is inzichtelijk gemaakt of het instellen van de blauwe zone het gewenst effect
heeft opgeleverd en wat de gevolgen zijn voor de omliggende straten.
Wat was het probleem voorafgaand aan het instellen van de blauwe zone?
De bezetting op de parkeerplaatsen rondom het winkelcentrum was op verschillende dagen
erg hoog, terwijl de iets verder weg gelegen parkeerplaatsen zeer beperkt gebruikt werden.
Daarom is toen geconcludeerd dat rondom het winkelcentrum niet zozeer te weinig
parkeerplaatsen waren gelegen, maar dat het vooral een verdelingsopgave was;
langparkeerders staan dichtbij het winkelcentrum, terwijl voor hen op grotere afstand nog
parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Wanneer de langparkeerders op afstand parkeren, zijn er
vlak bij het winkelcentrum voor bezoekers voldoende parkeerplaatsen beschikbaar.
Welke maatregelen zijn genomen?
Om de parkeersituatie te verbeteren zijn twee maatregelen uitgevoerd:
1. de blauwe zone is uitgebreid (van 65 naar 334 parkeerplaatsen);
2. parkeercapaciteit ten noorden van het winkelcentrum is uitgebreid (totaal van 953 naar
1.134 parkeerplaatsen).
Beoogd effect
Als gevolg van het instellen van de maatregelen is de parkeermogelijkheid beter verspreidt.
Zowel op zaterdagmiddag als tijdens de markt (dinsdag) zijn rondom het winkelcentrum voor
bezoekers nog vrije parkeerplaatsen beschikbaar. De uitbreiding van de parkeercapaciteit
aan de noordzijde van het centrum heeft hier zeker een positieve bijdrage aan geleverd.
Als gevolg van het uitbreiden van de blauwe zone in combinatie met de uitbreiding van de
parkeercapaciteit aan de noordzijde van het winkelcentrum is verschuiving van de
parkeerdruk naar de omliggende woongebieden uitgebleven.
Argumenten
Al met al kan worden geconcludeerd dat de invoering van de blauwe zone en het
aanbrengen van extra parkeerplaatsen het beoogde effect heeft gehad:

• In gesprek met zowel de winkeliersvereniging als de coöperatie van de Crimpenhof is de
conclusie getrokken dat de blauwe zone als zodanig goed en naar wens functioneert.
• De tijdsduur van drie uur volstaat (ruim), maar er is geen aanleiding om over te gaan tot
een verkorting tot 2 uur.
• Bij de start van de pilot zijn er een aantal klachten binnengekomen over de parkeerdruk aan
(met name de Weteringsingel), na het aanbrengen van de extra parkeerplaatsen aan de
noordzijde van het winkelcentrum zijn er geen klachten meer binnen gekomen over de
parkeerdruk.
Kanttekeningen
Wanneer dieper op de resultaten wordt ingezoomd, blijkt dat de parkeerders zich binnen de
blauwe zone redelijk houden aan de maximale parkeerduur van maximaal 3 uur. Bij het
winkelcentrum staat circa 1% van de parkeerders langer geparkeerd dan de maximale 3 uur.
Voor het gemeentehuis wordt wel langer geparkeerd. Hier staat bijna 25% van de
parkeerders langer dan toegestaan. Handhaving (boa’s) wordt hierop ingezet.
Communicatie
Het verkeersbesluit en de beleidsregels worden (opnieuw) gepubliceerd in Het Kontakt en
de Staatscourant. Tevens zullen alle omwonende opnieuw een bewonersbrief ontvangen
met informatie over het definitief instellen van de blauwe zone.
Uitvoering
Aansluitend op het reeds bestaande verkeersbesluit zal na de bezwarentermijn voor het
nieuwe besluit de definitieve instelling van de blauwe zone van kracht zijn.
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