AMENDEMENT

LEFI
o

ChristenUnie
De gemeenteraad van de gemeente Emmen in vergadering bijeen op donderdag 30 april

2015;
gehoord de beraadslagingen over het raadsvoorstel RA15.0024, inzake de Notitie 'Verder
met Parkeren' (versie 2 )
Constaterende dat:
-

-

De notitie de suggestie wekt alsof hiermee het parkeerbeleid voor Emmen-centrum
voor de komende jaren wordt bepaald
Het Bestuursakkoord 2014-2018 stelt: "Parkeren in het centrum van Emmen wordt
in zijn geheelopnieuw bezien. In 2014 zal een integraal voorstel voor nieuw
parkeerbeleid worden aangeboden aan de raad"
De ondernemers in Emmen aangeven dat zij dit voorstel V.W.b. de praktische
maatregelen als een compromis zien en hiermee akkoord gaan, echter in dit voorstel
enige visie op het parkeerbeleid in de economische context van Emmen als bruisend
koopcentrum ontberen

Overwegende dat:
-

-

-

Er behoefte is aan een integrale visie op het Parkeerbeleid geschreven onder andere
vanuit het perspectief van de bezoekers/gasten van Emmen (Emmen als
concurrerend en aantrekkelijk koopcentrum) en de ondernemers (economisch
gezond, werk biedend aan circa 4000 mensen) waarbij wordt ingegaan op
koopbeleving, parkeerbeleving en openbare ruimte
In het kader van de participatiesamenleving het aan te raden is deze visie middels
een bottom-up benadering samen te stellen. Dus samen met ondernemers,
omwonenden, experts, beleidsmakers en bestuurders
Met dit voorstel er geen concrete plannen liggen om aan de parkeerbehoefte van
Wildlands per april 2016 te voorzien
In dit voorstel nog geen passend antwoord wordt gegeven op het vraagstuk van de
verstoring van het parkeren t.g.v. de verwachte bouwactiviteiten aan het
Centrumplein

Besluit:
1. Vast te stellen dat de in de notitie genoemde 1000 extra parkeerplaatsen t.b.v. de

2.

bezoekers van Wildlands vóór Pasen 2016 gerealiseerd worden, structureel dan wel
via een noodscenario.
Het college de al in het bestuursakkoord aangekondigde nota "Integraal
parkeerbeleid" uit te werken en uiterlijk 1 juli 2016 aan te bieden aan de
gemeenteraad, waarbij wordt voldaan aan de punten zoals benoemd in de lste
overweging van dit amendement.

en gaat over tot de orde van de dag.

Fractievoorzitter
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