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Geachte heer Kooijman, 

Op 30 januari 2020 heeft u schriftelijke vragen gesteld over de proef instellen blauwe parkeerzone 
Dillenburgplein. Bij deze ontvangt u de schriftelijke beantwoording op het uw vragen. 

Instellen eenrichtingsverkeer Dillenburgplein 
1. Sinds medio 2017 is er op de parkeerplaats van het Dillenburgplein eenrichtingverkeer 
ingesteld. Welk doel was hiermee destijds beoogd, en is inmiddels geëvalueerd of het beoogde 
doel hiermee ook is bereikt? 
Vanuit de BIZ (Bedrijven lnvesteringszone) is destijds aangegeven dat de verkeerssituatie op dit gedeelte 
van het plein erg onoverzichtelijk en onveilig was. Het veelvuldig in- en uitparkeren, voetgangers die 
tussen de geparkeerde auto's doorlopen en verkeer vanuit twee richtingen waren hier de oorzaak van. 
Er is eenrichtingsverkeer ingesteld om de verkeersituatie overzichtelijker en veiliger te maken. De BIZ 
heeft aangegeven dat de situatie verbeterd is. De signalen vanuit de samenleving zijn ook positief. 

Parkeeronderzoek 
2. Welke parkeerplaatsen zijn meegenomen in dit onderzoek? Alleen het plein zelf, of ook de 
parkeerplaatsen in de nabije omgeving, zoals bijvoorbeeld de parkeerplaats aan de Louise de 
Colignylaan, en de Juliana van Stolberglaan? 
Er is een parkeeronderzoek uitgevoerd in de gehele wijk Slikkerveer. Het rapport dat op basis van de 
tellingen is opgesteld richt zich voornamelijk op het winkelgebied Dillenburgplein. Dit winkelgebied 
bestaat uit: Dillenburgplein, Reijerweg tussen de Brederodestraat en Mecklenburgstraat, Ruwaardlaan tot 
aan de Waldeck Pyrmontstraat, Juliana Van Stolbergstraat tot aan de Willemstraat en de Louise de 
Colignylaan tot aan de Anna Paulownastraat. 

3. Welke conclusies zijn uit dat onderzoek getrokken ten aanzien van parkeerduur en het doel van 
de parkeeractie (winkelend publiek, werknemers, omwonenden)? En heeft men bij de meting 
onderscheid kunnen maken tussen werknemers en bewoners? 
Uit het onderzoek blijkt dat de parkeerdruk hoog is. Op de dagen dat het Snuffelpand geopend is, is er 
sprake van een parkeerprobleem. Tijdens de metingen is onderscheid gemaakt tussen bezoekers, 
werknemers en bewoners op basis van kentekengegevens. Het onderzoek laat zien dat er op de 
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doordeweekse dagen gemiddeld 2 bewoners en gemiddeld 4 medewerkers op het plein geparkeerd 
staan. In het weekend staan er gemiddeld 5 bewoners en 5 medewerkers op het plein geparkeerd. 

4. Welke aannamen / vermoedens zijn er rond het verdringingseffect van deze proef? Is het de 
verwachting dat de parkeerdruk in de omliggende straten / parkeerplaatsen hoger wordt? Kunt u 
motiveren waarom wel/niet? 
Als gevolg van het instellen van de blauwe parkeerzone zullen de bewoners en werknemers die nu op het 
plein geparkeerd staan uitwijken naar de omliggende straten. In de omliggende straten zal de 
parkeerdruk toenemen. Op basis van het onderzoek is deze toename acceptabel, omdat in de 
omliggende straten bij alle meetmomenten nog parkeerplaatsen vrij waren. 

Parkeren winkeliers 
5. Welke afspraken waren / zijn er in het verleden gemaakt met, of door de winkeliers c.q. BIZ 
Dillenburgplein ten aanzien van het parkeren van auto's van werknemers en bedrijfsauto's of 
bestel busjes? 
De ondernemers hebben de informele afspraak dat werknemers niet op het plein parkeren. Het 
merendeel houdt zich daar aan. Er zijn weinig ondernemers met bedrijfsauto's, maar degenen die 
daarover beschikken parkeren deze niet direct op het plein. Voor het parkeren van bedrijfsauto's aan de 
Anna Paulownastraat is anderhalf jaar geleden een vergunningstelsel opgezet, maar dit leverde niet het 
gewenste resultaat op. Een punt van aandacht zijn de bestelbusjes van de pakketdiensten, deze zijn niet 
de directe verantwoordelijkheid van de ondernemers, maar zorgen wel voor verkeersonveilige situaties. 

6. Worden of zijn er specifiek voor de nieuwe proef met de blauwe zone nieuwe afspraken 
gemaakt met de BIZ ten aanzien van het parkeren? Zo ja, welke zijn dat? 
Aanvullende afspraken zijn niet noodzakelijk, de blauwe parkeerzone en de directe werking daarvan is 
helder. 

7. Bewoners van de Louise de Colingylaan klagen dat de parkeerplaats naast de flat nu al veel te 
druk is, en dat daar regelmatig door personeel / bestelbussen wordt geparkeerd. Wordt dit 
herkend door het college, en kwam dit bijvoorbeeld ook naar voren in het parkeeronderzoek? 
Dit parkeerterrein is tijdens het parkeeronderzoek alleen meegenomen op de zaterdag dat het 
Snuffelpand geopend was. Toen stonden er gemiddeld 4 bezoekers en 3 medewerkers. Op het moment 
van het parkeeronderzoek stond er bij dit parkeerterrein ten onrechte een bord 'Eigen terrein'. Om deze 
reden is de parkeerplaats niet meegenomen in het onderzoek. Het parkeerterrein is echter openbaar 
terrein. Iedereen mag hier gebruik van maken. De parkeerdruk is, zoals gebruikelijk direct naast een 
winkelcentrum, aan de hoge kant. 
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Parkeren bewoners Louise de Coliqnyflat 
8. Is de parkeervoorziening überhaupt nog voldoende voor de bewoners van de flat? Waarom wel 
/ niet? 
Deze vraag is lastig te beantwoorden. Deze flat is al een aantal jaren geleden gebouwd. In de loop der 
jaren is het autogebruik toegenomen. Het parkeercijfer dat bij de bouw van de flat gebruikt is zal niet 
hetzelfde zijn als het parkeercijfer dat we zouden gebruiken als de flat nu gebouwd zou worden. 

9. Op welke wijze is de parkeervoorziening en -behoefte voor de bewoners van het Dillenburgplein 
en de omliggende straten zoals de Louise de Colignylaan en de Reijerweg meegenomen in de 
afwegingen om te komen tot deze proef? 
Er is nagedacht over het wel of niet afgeven van een ontheffing aan de bewoners van het Dillenburgplein. 
Uiteindelijk hebben we hier niet voor gekozen. Het gaat immers om een proef. Evaluatie moet uitwijzen of 
een ontheffing nodig is of niet. 

10. Uit informatie blijkt dat er voor omwonenden geen mogelijkheid bestaat om een vergunning/ 
ontheffing aan te vragen voor de blauwe zone. Is deze informatie juist? Zit hier een 
(uitvoerings)technische of beleidsmatige keuze of oorzaak achter? 
Zie het antwoord op vraag 9. 

Hoogachtend, 

e burgemeester, 

mw. A. Attema 
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