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De gemeenteraad van de gemeente Emmen in vergadering bijeen op donderdag 26 maart 2015;
gehoord de beraadslagingen over RA 15.0010 Scenario's Willinkplein Zuid
Constaterende dal:

In liet voorgestelde besluit onder punt I wordt genoemd:
In te stemmen met liet in liet advies omschreven scenario 3, inhoudende o.a. een uitbreiding van de
parkeergarage Willinkplein met 232 parkeerplaatsen, de realisatie van 210 parkeerplaatsen op
maaiveldniveau en de realisatie van de horeca en een kantoorgebouw met publieksfunctie, als
voorkeursscenario voor de ontwikkeling.

Overwegende dal:
-

-

-

-

-

Ongeacht de keuze van het scenario dit besluit vergaande consequenties heeft voor liet
parkeren in en rondom liet centrum
Wij ervan uit gaan dat in april een voorstel komt voor een nieuwe parkeernotitie voor de
hele gemeente Emmen, welke verder gaat dan alleen liet vaststellen waar en tegen welk
tarief kan worden geparkeerd
Dat in dit voorstel de parkeerbehoefte van zowel de bewoners van Emmen-Centrurn, de
bezoekers van Emnien-Centrum inclusief het winkelpubliek, de mensen die in Emmen
Centrum werken als van de bezoekers van Wildlands in beeld wordt gebracht
Stichting De Koepel en Ondernemersvereniging Emmen Vlinderstad hebben aangegeven dat
er te weinig parkeerplaatsen in en rondom het centrum van Emmen zijn, ook met oog op de
ontwikkeling van Emmen-Centruni als koopstad
De gemeenteraad bij het vaststellen van een nieuw parkeerbeleid een weloverwogen besluit
neemt over het bovengronds (maaiveld) resp. ondergronds parkeren.

Besluit:
Het punt 1 in het voorgestelde besluit als volgt te wijzigen:
In te stemmen met het in het advies omschreven scenario 3, inhoudende o.a. een uitbreiding van de
parkeergarage Willinkplein met nog nader te bepalen aantal parkeerplaatsen, de realisatie van nog
nader te bepalen aantal parkeerplaatsen op maaiveldniveau en de realisatie van de horeca en een
ontwikkeling.
kantoorgebouw niet publieksfunctie, als voorkeursscenario vo

over/t'orde van de dag.
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