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Onderwerp : Bezetti ngsg raden parkeergarages

Beste raadsleden,

In de raadsvergadering van 7 november 2019 is een vraag gesteld over de bezettingsgraden
van de parkeergarages van de gemeente Weert. Hierbij ontvangt u een uitgebreid antwoord.

Cijfers bezetting parkeergarages in oktober
Om een beeld te schetsen van de bezetting van de parkeergarages, hebben we de bezetting
van de afgelopen maand, oktober 2019, als voorbeeld genomen. Dit is een maatgevende
maand voor het parkeren in Weert. Wij hebben gekeken naar de piekmomenten op
werkdagen en in de weekenden. In de bijlage kunt u de precieze cijfers vinden. In die cijfers
waren enkele opvallende punten. Die worden hier één voor één toegelicht.

Bezetting op werkdagen
Op werkdagen worden de Centrumgarage/ Stationsgarage en de Walburgpassage optimaal
benut. In de Ursulinengarage en de Muntgarage is nog wél nog restcapaciteit beschikbaar.
De verwachting is dat de bezetting van deze parkeergarages wel gaat stijgen. Bij de
transformaties in de binnenstad wordt de (extra) parkeervraag namelijk opgevangen in deze
twee garages. Voor de Poort van Limburg geldt dat op werkdagen maximaal 55o/o
(piekmoment in de avonduren en 's nachts) van de parkeerplaatsen is bezet. Daar komt
echter verandering in. Vanaf mei 2020 neemt zorginstelling Land van Horne namelijk 60
parkeerabonnementen af voor haar werknemers. Vanaf dat moment zijn er daarom op
werkdagen weinig parkeerplaatsen meer beschikbaar.

Bezetting in het weekend
In de weekenden worden de Walburgpassage, Stationsgarage en Muntgarage goed benut
door het winkelend publiek. Dit geldt niet voor de Centrumgarage en Poort van Limburg.
Ook de Ursulinengarage staat niet vol in het weekend: op piekmomenten zijn er nog steeds
65 van de 228 parkeerplaatsen beschikbaar.

Conclusie bezetting parkeergarages
Om het gebruik van de parkeergarages verder te stimuleren, zijn de mogelijkheden beperkt.
Op werkdagen zijn parkeerplaatsen beschikbaar in de Ursulinengarage en Muntgarage. In
de weekenden geldt dit voor de Centrumgarage, Poort van Limburg en Ursulinengarage.

Heeft u nog vragen?
Neem dan gerust contact op met Jurjen Feld, parkeerregisseur bij de gemeente Weert.
U kunt hem bereiken via j.feld@weert,nl of (0495) 575 216
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Bijlage - Piekmomenten bezettingsgraden parkeergarages oktober 2O19

Tabel 1. Piekmomenten in parkeergarages op werkdagen

Tabel 2. Piekmomenten in parkeergarages in het weekend
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Parkeergarage Capaciteit Piekmoment werkdag Bezett¡ng Bezettingsgraad

Stationsgarage 100 Overdag 99 99o/o

Poort van Limburg t43 Nacht 78 55o/o

Walburgpassage 180 Overdag 163 9Lo/o
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Parkeergarage Capaciteit Piekmoment weekend Bezetting Bezettingsgraad

Stat¡onsgarage 100 Zaterdagmiddag 98 98o/o

Poort van Limburg t43 Nacht 78 55o/o

Walburgpassage 180 Zaterdagmiddag 180 100o/o
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