
 
 
 
 
 
 
 

Fractie: CDA 

Naam: Marien van der Slikke 

Onderwerp: Parkeren winkels centrum (Vervolg) 

Datum indiening vragen: 11-10-2022 

 

Vragen: 
 
De bouwprojecten in het centrum naderen hun voltooiing. Bewoners nemen hun intrek. De Lange 
Nering wordt door het winkelend publiek druk bezocht. Regelmatig is er rond Kettingplein / 
Paardenmarkt weinig parkeer ruimte terwijl er wel voertuigen staan die lang geparkeerd lijken te zijn.  
 
Naar aanleiding van de beantwoording van eerdere vragen van onze fractie blijkt er een verschil te 
bestaan tussen de beleving van het college en die van de belanghebbende ondernemers in dat deel 
van het centrum.  
 
In de eerdere beantwoording geeft het college aan geen signalen van ondernemers/winkeliers of van 
CME te ontvangen hierover. Ondernemers en CME geven aan de signalen wel te af te geven.  
 
Met het oog op de omslag van het weer in het najaar en de spoedig te verwachten grotere toestroom 
van winkelend publiek richting sinterklaas en kerst heeft de fractie van het CDA de volgende vragen.   
 
Mijn vragen: 
 

1. Is het college bereid onmiddellijk de handhaving regels omtrent parkeren in het centrum op te 
schroeven? 

2. Is het college voornemens snel een kort gedegen onderzoek te doen naar de feitelijke 
parkeerdruk in dit deel van het centrum?  

3. Welke maatregelen kan het college voor medio november hebben genomen om 
belemmeringen voor het winkelend publiek naar dat deel van het centrum te hebben 
weggenomen? 
 

Antwoord:  
Er zijn wel signalen vanuit het verleden bij het college bekend. Deze signalen zijn feitelijk vooral 
gerelateerd aan de bouwactiviteiten in het centrum. Daarom is er in de vorige beantwoording ook 
aangegeven dat dit er op dit moment geen signalen zijn.  
Naar aanleiding van de berichtgeving van CME in haar nieuwsbrief van september zijn er wel weer 
wat signalen.  
 

1. Is het college bereid onmiddellijk de handhaving regels omtrent parkeren in het centrum op te 
schroeven? 

Antwoord: 
Er is geen handhavingscapaciteit om dit op te pakken. Daarnaast is handhaving ook alleen 
mogelijk in de gebieden waar een blauwe zone geldt.  Op de Paardenmarkt zijn geen regels, 
dus hier kan in de huidige situatie iedereen parkeren en hier kan ook een onbeperkte 
periode geparkeerd worden. 

 
2. Is het college voornemens snel een kort gedegen onderzoek te doen naar de feitelijke 

parkeerdruk in dit deel van het centrum?  
Antwoord: 
Een parkeerdrukonderzoek kan worden uitgezet. Het is alleen niet verstandig dat nu en 
snel te doen.  Als er nu namelijk een onderzoek uitgevoerd wordt, is er geen getrouw beeld 



van de feitelijke parkeerdruk. Nu worden veel parkeerplaatsen gebruikt door bouwbusjes 
van aannemers die betrokken zijn bij de bouwontwikkelingen en voor bouwmaterialen etc. 
Dat vertekent het parkeerbeeld. Daarnaast wordt er op dit moment gewerkt aan de 
herinrichting van de openbare ruimte en de aanleg van parkeerplaatsen (Kettingplein, de 
Boei etc.). Hierdoor is een aantal parkeerplaatsen aan de oostzijde niet beschikbaar.  
 
Het meest ideale is dat er een parkeerdrukonderzoek uitgevoerd wordt op het moment dat 
de bouwwerkzaamheden en de openbare ruimte gereed zijn en dat de gebouwen in gebruik 
zijn (dus dan ook de bewoners en bezoekers aanwezig zijn). Dit is volgend jaar het geval. 
Op dat moment is er een goed beeld van het parkeren van de voorzieningen en woningen 
die er op dat moment in gebruik zijn.   

 
Bovenstaande is ook zo met CME afgestemd.  
 

3. Welke maatregelen kan het college voor medio november hebben genomen om 
belemmeringen voor het winkelend publiek naar dat deel van het centrum te hebben 
weggenomen? 

Antwoord: 
Winkeliers, in overleg en via CME, door middel van communciatie er actief op attenderen 
dat het voor medewekers verstandig is om te kiezen voor langparkeren op de achterzijde 
van Paardenmarkt en De Deel of het Veerplein, zodat winkelend publiek de meer 
nabijgelegen parkeerplaatsen kunnen benutten. Dit is ook gebeurd toen door het 
Pieperfestival de Deel voor parkeren niet beschikbaar was.  Voor de oostzijde is een 
dergelijk bericht van belang, omdat parkeren aan de oostzijde beperkter mogelijk is. Voor 
de status van de herinrichting wordt verwezen naar: 
https://gastvrijemmeloord.nl/centrum-emmeloord-in-ontwikkeling-3/   
 
Het eventueel instellen van een blauwe zone op een deel van de Paardenmarkt kost meer 
tijd en vraagt het bovengenoemde parkerdrukonderzoek om op basis van een juist 
parkeerbeeld  parkeerregulering te kunnen onderbouwen. 
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