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CDA wenst uitbreiding parkeerruimte Emmen-centrum
Voorstel: aanleg extra parkeerplaats (IRIS-2) en gratis parkeren op koopavonden
Sinds jaar en dag volgt de CDA-fractie in Emmen de verkeersbewegingen en
parkeerintensiteiten in de gemeente Emmen. Door de bouwput op Willinkplein
zijn letterlijk 310 parkeerplaatsen een tijdlang niet beschikbaar. Van de in totaal 540
parkeerplaatsen van voor de zomer 2008 zijn er nu nog 230 aanwezig. Deze plekken zijn
heel gewild zo dicht bij het winkelcentrum De Weiert en kennen een bezettingsgraad van
bijna 95 %. Regelmatig is het parkeerterrein vol.
Het verlies van 310 parkeerplekken wordt, volgens eigen observaties, maar deels
opgevangen door de tijdelijke parkeerplaats Iris ten noorden van de brandweer en door
omliggende parkeerterreinen.
Zo kent het Q-park ten westen van de Hondsrugweg een toename van gemiddeld 60
parkeerders sinds de zomer van 2008 op gewone namiddagen. Bij de Giraf parkeren nu 50
meer, op het parkeerterrein bij De Klepel staan nu gemiddeld 10 auto's meer.
Het nieuwe terrein Iris kent een gemiddelde bezetting van 120 parkeerders op namiddagen,
een bezettingsgraad van 50 %.
Al met al is het verlies van 310 parkeerplekken in het centrum van Emmen maar door 240
extra bezetting op omringende parkeerplaatsen opgevangen, zodat er een "gat" is ontstaan
van 70 parkeerplekken. Deze parkeerders moeten nu verder lopen naar het centrum of
parkeren en winkelen gewoon buiten het centrum of zelfs buiten Emmen.
Volgens Ondernemingsvereniging Vlinderstad Emmen hebben de winkeliers op de Weiert
hierdoor jaarlijks een fors verlies aan omzet.
Een verlies van 70 plaatsen komt op jaarbasis overeen met 125.000 centrum bezoekers.
Voorstel 1
De CDA-fractie stelt nu voor het IRIS-terrein met 100 tot 150 parkeerplaatsen uit te
breiden of een IRIS-2 parkeerterrein ernaast aan te leggen op het braakliggende
terrein.
De ondernemersvereniging Vlinderstad staat hier positief tegenover volgens Marcel Meijer
(pr&Communicatie), temeer daar over enige tijd een stuk parkeerterrein bij Ziengs/Gemeentehuis
ook opde schop gaat in verband met het evenemententerrein.
Het IRIS-2 terrein kan zodoende nog wel 5 jaar nodig zijn, ook vanwege de centrumplannen voor
Dierentuin en Theater.
De CDA-fractie is van mening dat de aanduiding naar het parkeerterrein IRIS veel duidelijker moet
zijn. Veel automobilisten rijden eraan voorbij en zien pas op het laatst dit nieuwe terrein. De
aanleg van het IRIS-terrein kostte vorig jaar 350.000 euro, een nieuw terrein erbij
verdient zich in 2 jaar terug aan parkeergelden en levert bovendien meer bezoekers voor de
Weiert-winkels op. Bovendien hoeft het geen asfalt zijn maar een verharde oppervlakte
van rood gruis of een andere goedkopere materie is ook een oplossing.

Voorstel 2
Om de animo voor koopavonden te stimuleren kan gedacht worden aan het gratis parkeren op
koopavonden (donderdag). Dit is bedoeld als compensatie voor de verslechterde
parkeersituatie in het centrum va Emmen en daardoor minder winkelbezoek.
De CDA-fractie heef dit voorstel in de commissie Wonen&Ruimte aangekaart.
Herry Thole, CDA-fractie Emmen
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