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Werkingstijden betaald parkeren centrum Emmen

Geachte leden van de raad,
Middels deze brief willen wij uw raad informeren over het volgende:
Wij hebben besloten de werkingstijden betaald parkeren centrum Emmen voor het gehele gebied te
verruimen. De werkingstijden worden 9:00 - 21:00 (alle dagen van de week). Het aanwijsbesluit
Parkeervoorzieningen 2015 zal hierop dienovereenkomstig worden aangepast. De nieuwe werkingstijden
zullen naar verwachting ingaan per 1 september 2016.
Bij de bespreking van de notitie "Verder met Parkeren, versie 2", begin 2015, is aan de Koepel/EmmenVlinderstad toegezegd dat de werkingstijden betaald parkeren centrum Emmen in 2016 onder de loupe
zullen worden genomen. Het opnieuw bezien van de betaaltijden was om twee redenen noodzakelijk:
- het gereed komen van Wildlands en het Atlas theater.
- het thans bestaande verschil in betaaltijden parkeergarage Westerstraat en overige faciliteiten.
Het overleg met de Koepel/Vlinderstad wees een voorkeur uit voor uniforme werkingstijden, dat wil
zeggen: de tijden voor betaald parkeren zijn voor de gesloten- en open terreinen gelijk. Hiermee wordt
voorkomen dat op bepaalde momenten in de week op de ene locatie wel zou moeten worden betaald en
op andere niet.
Het hebben van uniforme betaaltijden heeft de volgende voordelen:
-is klantvriendelijk (aspect van gastheerschap)
-is duidelijk voor de toezichthouders
-communiceert gemakkelijk (marketingsaspect)
-voorkomt zoekverkeer (het vinden van de goedkoopste parkeerplaats)
-voor de zondag-ochtenden geen verschil meer met de regeling P zuid (privaat/Q pare)
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Voorafgaand aan ons besluit heeft apart overleg plaatsgevonden met het kerkbestuur van de Grote Kerk
(kerkgangers moeten nu op zondag voor het parkeren betalen), de exploitant van bioscoop Utopolis
(m.u.v. de donderdag is er nu 's-avonds gratis parkeren) en de EOP centrum (bezoek voor bewoners moet
meer/vaker gaan betalen. Deze gesprekken hebben niet tot een aangepast besluit geleid. Deze partijen
zijn hierover inmiddels apart geïnformeerd.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,

