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Aan de raadsleden

Weert, 2 6 SEP. 2019

Onderwerp

Uw kenmerk
Ons kenmerk 826766/826823

Beste raadsleden,

Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het parkeren
in Weert-West.

I nfrastructu u r Weert-West
In het Ontwikkelkader Weert-West is onder andere een parkeerterrein voorzien in de
omgeving Voorhoeveweg/Lichtenbergweg. Met dit parkeerterrein zou tegemoet gekomen
worden aan de huidige en toekomstige parkeerdruk in het gebied Weert-West. Met de
herinrichting van de openbare ruimte in de omgeving lJzerenmanweg/y'oorhoeveweg is
het langzaam verkeer (voetgangers, ruiters) gescheiden van het gemotoriseerd verkeer.
Dit is gebeurd in de vorm van hagen tussen de rijbaan en het voetpad, aan één zijde van
de weg. Daarmee is parkeren aan die zijde in de bermen onmogelijk geworden.

De herinrichting is afgelopen winterperiode uitgevoerd. Verwacht werd dat de
parkeerdruk verder toe zou nemen. Om dit te onderbouwen is eerst een
parkeerdrukonderzoek uitgevoerd. Aangezien de parkeerdruk in de zomerperiode het
grootst is, heeft het onderzoek in juli/augustus plaats gevonden. De resultaten zijn
recentel ijk ontva ngen.

Begroting 2O19
In de Begroting 2019 is een prioriteit van € 350.000,- opgenomen voor de aanleg van
een parkeerterrein. Daarbij is een amendement (II.A.1) aangenomen waarin is bepaald
dat de prioriteit vetgedrukt wordt, zodat deze prioriteit als raadsvoorstel aan de raad
wordt voorgelegd. Conform de Beleidskalender is een voorstel met betrekking tot de
parkeerterrein voorzien voor de raadsvergadering van 13 november 2019.
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Pa rkeerterrein Weert-West



Nut en noodzaak
Hieronder wordt duidelijkheid gegeven over nut en noodzaak van een parkeerplaats in

Weert-West, omgeving Voorhoeveweg/Lichtenbergweg.

De parkeerdruk Ìs het grootst in de omgeving van het zwembad.
Op piekmomenten loopt het parkeerterrein bij het zwembad het eerst vol. Vervolgens
parkeren bezoekers foutief in de directe omgeving van het zwembad. Zij parkeren op de
Kazernelaan (tussen fietspad en rijbaan). Dit levert gevaarlijke situaties op. Dit komt
enkele malen per jaar voor. Het vergroten van de parkeercapaciteit bij Dennenoord is
geen oplossing om het foutief parkeren op de Kazernelaan bij piekmomenten tegen te
gaan. De loopafstand tussen Dennenoord en het zwembad is te groot (circa 500 meter)
om dit aantrekkelijk te maken voor bezoekers van het zwembad.

De parkeerdruk in de omgeving Voorhoeveweg/IJzerenmanweg is niet groot.
De piekmomenten van het zwembad zorgen niet voor een hoge parkeerdruk op de
Voorhoeveweg / lJzerenmanweg. Alleen bij (hardloop)evenementen is sprake van hogere
parkeerdruk in de omgeving van Dennenoord. Echter, in tegenstelling tot voor de
herinrichting van de Voorhoeveweg en lJzerenmanweg, wordt er dan nagenoeg niet
foutief geparkeerd.

Resumerend wordt geconcludeerd dat de parkeerproblematiek in Weert-West niet
zodanig groot is dat de aanleg van een nieuw parkeerterrein in de nabijheid van de
Voorhoeveweg/IJzerenmanweg gerechtvaardigd is.

Financiële consequenties
Met dit voorstel valt de prioriteit van € 350.000,-, zoals opgenomen in de Begroting
20t9, vrij. Aan deze prioriteit was een jaarlast van € L6.625,- gekoppeld. Dit onderwerp
wordt verwijderd van de Beleidskalender.

Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Marian Arts. Ze is telefonisch
bereikbaar op (0a95) 575 22L en per e-mail via m.afts@weert.nl.
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