
 

Fractie: CDA 

Naam: Marien van der Slikke 

Onderwerp: Parkeren winkelen centrum 

Datum indiening vragen: 20 september 2022 

 

Vragen: 
 
De bouwprojecten in het centrum  van Emmeloord naderen hun voltooiing. Bewoners nemen hun 
intrek. De Lange Nering wordt door het winkelend publiek druk bezocht. Regelmatig is er rond 
Kettingplein / Paardenmarkt weinig parkeerruimte terwijl er wel voertuigen staan die lang geparkeerd 
lijken te zijn.  
 
De fractie van het CDA heeft hierover de volgende vragen aan het college: 
1. Heeft het college maatregelen in het verschiet voor (lang)parkeren op en rond de Paardenmarkt?  

Antwoord:  
Op basis van raadsvragen vorig jaar is het parkeeronderzoek in het centrum toegelicht.  
Zie:  
https://raad.noordoostpolder.nl/documenten/Informatie-uit-college/D03-01-Bijlage-bij-13e-
Raadsmemo-Centrumplan-2021-11-09-parkeren-in-het-centrum.pdf 
https://raad.noordoostpolder.nl/Vergaderingen/Commissie-Woonomgeving/2022/18-
januari/19:00/12-1-Presentatie-parkeren-in-centrum-Emmeloord.pdf 

 
Uit dit onderzoek blijkt dat er voldoende parkeergelegenheid in het centrum aanwezig is op het 
zogenaamde maatgevende moment= het drukste moment in de week.  
De aanwezige bouwbusjes verstoren dit beeld op de Paardenmarkt wellicht op dit moment.  
 
2. Is er volgens het college voldoende parkeergelegenheid voor bezoekers van de Lange Nering en 

hoe wordt deze parkeerruimte beschikbaar gehouden voor het winkelend publiek? 
Antwoord:  
Ja, er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig voor bezoekers van de Lange Nering. 
Dichtbij de winkels zijn er parkeerplaatsen in blauwe zones aanwezig op de 
parkeerterreinen bij o.a. de Lange Nering, Korte Achterzijde/Overtuinen, Smedingplein 
(waaronder voor de Albert Heijn), het Kettingplein, Pastoor Koopmansplein etc. Verder weg 
van het centrum geldt geen blauwe zone. Dit betreft parkeerterreinen De Deel en de 
Paardenmarkt. Voor de dichtbijzijnde parkeerplaatsen is het wel verstandig dat winkeliers 
niet op deze parkeerplaatsen parkeren, zodat het winkelend publiek dichtbij de winkels kan 
parkeren.  

 
3. Is het college voornemens om maatregelen te nemen wanneer de winkeliers merken dat hun 

bezoekers parkeerproblemen ervaren?  
Antwoord: 
Op dit moment krijgt de gemeente geen signalen van ondernemers/winkeliers of van CME 
op dit vlak.  
Voor de Paardenmarkt is het een overweging om een deel blauwe zone te maken. 
Handhaving op blauwe zones vraagt dan wel aandacht en extra capaciteit die nu niet voor 
handen is. Daarnaast kan een parkeerduuronderzoek uitgevoerd worden om te achtehalen 
waar kort- en langparkeerders staan. 

 

Datum beantwoording vragen: 28 september 2022 

Contactpersoon: N. van der Ende 
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