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Geachte heer Van der Kallen, 

In uw brief van 13 januari 2014 verzoekt u ons om nadere beantwoording van onderstaande vraag met betrekking tot 

de voorgenomen realisering van een job-lodge aan de Seringstraat ì hoek Parallelweg. Graag voldoen wij aan uw 

verzoek en berichten u als volgt. 

Vraag 

Hoe is parkeren op het P&R-terrein te rijmen met de beleidsrichtlijn dat op eigen terrein dient te worden voorzien in 

parkeergelegenheid? Het eigen terrein parkeren is toch mede bedoeld om de eventuele overlast te beperken? 

Antwoord: 

In opdracht van de gemeente is door een extern bureau een parkeeronderzoek uitgevoerd voor de wijk Gageldonk-

West. Hierin is ook het particuliere P&R-terrein meegenomen. Voor het P&R-terrein, dat 130 parkeerplaatsen omvat, is 

in oktober 2013 in een representatieve week een telling verricht. Uit dit onderzoek blijkt dat de gemiddelde bezetting 

van dit parkeerterrein op weekdagen 180Zo bedraagt en in het weekend 1207o. Dit betekent dat er langdurig ruim 100 

parkeerplaatsen op dit parkeerterrein vrij liggen. Het voornemen is dat 18 parkeerplaatsen op het tegenover genoemd 

pand gelegen deel van dit terrein, gaan worden gebruikt ten behoeve van de bewoners van de job-lodge. Gelet op de 

genoemde geringe bezetting van de parkeerplaatsen van het P&R-terrein, zijn wij van mening dat hierdoor de overlast 

van parkeerders in de achterliggende straten niet zal toenemen. 

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Mevr. A.M.A. Vrijenhoek 

- de Vries, bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277657. 
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