
 

Amendement 2022 - 56 

Amendement Herinrichting Dillenburgplein - parkeerplaatsen 

Inhoud van het amendement 

1. Voorstel 

U wordt voorgesteld: 

a. in het raadsbesluit beslispunt 2 dat luidt: 

‘2. Het reeds in de programmabegroting opgenomen krediet van € 2.000.000,- voor de 

reconstructie van het Dillenburgplein en omgeving voor het voorgestelde plan in te zetten’ 

te vervangen door: 

‘2. Het reeds in de programmabegroting opgenomen krediet van € 2.000.000,- voor de 

reconstructie van het Dillenburgplein en omgeving voor het voorgestelde plan in te zetten, waarbij 

anders dan in het voorgestelde plan ook parkeerplaatsen worden aangelegd vóór de winkels aan 

de oostzijde welke niet ten koste mogen gaan van het de voorgestelde trottoir-breedte.’   

2. Aanleiding 

Behandeling van het raadsvoorstel tot herinrichting van het Dillenburgplein. 

3. Aspecten 

De winkels aan de westzijde krijgen alle parkeerplaatsen, dat is een brede parkeerstrook terwijl 

aan de oostzijde het verkeer pal langs het trottoir rijdt.  

De winkels aan de oostzijde krijgen in het plan helemaal geen parkeermogelijkheid waardoor zij 

beduidend lastiger bereikbaar zijn  

Dit is ook een nadrukkelijke wens van ondernemers aan de oostzijde van het winkelplein  

4. Aanpak/Uitvoering 

Na aanname van dit amendement zal de wijziging worden opgenomen in het voorlopig ontwerp. 

Invalidenparkeerplaatsen zullen in beide parkeergedeelten worden aangelegd. 

5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 



Uitgangspunt is dat deze wijziging te realiseren is binnen het beschikbare krediet. Bij de 

aanbesteding blijkt definitief wat de kosten zullen zijn. 

Het raadslid, 

Petra van Nes – de Man, Burger op 1  

 

Algemene informatie 

Betreft raadsvoorstel nr. 212353 

Behandeld in de raadsvergadering van 27 januari 2022 

Samenvatting 

Onderwerp zijn de parkeerplaatsen bij de winkels op het Dillenburgplein.  

De raad wordt voorgesteld dat, anders dan in het voorgestelde plan, ook parkeerplaatsen worden 

aangelegd vóór de winkels aan de oostzijde welke niet ten koste mogen gaan van het de 

voorgestelde trottoir-breedte.   

Uitslag stemming 

Het amendement is niet in stemming gebracht. Op verzoek van het college heeft de raad 

toestemming gegeven het voorstel in te trekken. 
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