Aan de fractie CU
T.a.v. dhr. Van der Hoeven

Datum verzonden
7 april 2021
Uw brief

Geachte heer Van der Hoeven,
Wij ontvingen uw brief van 18 maart 2021 waarin u vragen stelt over de
parkeersituatie op de Markt in Wijk en Aalburg. Onderstaand
beantwoorden wij uw vragen.
1. Is er een nieuwe parkeerdrukmeting gedaan? Zo ja, wat is de
uitkomst daarvan? Is er sprake van dat op meerdere uren de bezetting
hoger is dan 85 %?
De meest recente parkeerdrukmetingen zijn gehouden in 2018 en 2019 en
laten een piek bezettingspercentage zien van rond de 84% in het gebied
rondom de markt.
2. Er wordt het argument genoemd dat het nu gevaarlijker is, zijn er
gegevens over ongelukken?
Op basis van ervaringen concludeerden wij dat door de grote toestroom
aan auto’s en fietsers er een potentieel verkeersveiligheidsrisico was, mede
gesterkt door het tweerichtingsverkeer op het parkeerplein voor de Jumbo
en het op dinsdag gesloten zijn van de straat de markt. Door deze drukte
werden bezoekers ook niet in staat gesteld om 1,5m afstand tot elkaar te
houden. Gegevens van ongelukken zijn op deze locatie niet bekend.
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3. Is er in het voornemen van het college rekening mee gehouden dat er
een passende planschade wordt gegeven aan de mensen die een
appartement hebben gekocht aan de markt in de wetenschap dat ze
niet direct aan een parkeerterrein zouden wonen?
Bij planschade hanteert de gemeente de planschadeverordening. Wij hebben
niet de indruk sprake is van geleden planschade temeer daar de vigerende
bestemming van het plein verkeer en parkeren is. Maar uiteraard worden
mogelijke planschadeverzoeken conform de planschadeverordening in
behandeling genomen.
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4. Is er gedacht aan maatregelen om autoverkeer te verminderen door fietsgebruik
te promoten, voldoende fietsplekken of het organiseren van een bezorgservice door
de winkeliers van de markt?
Wij hebben uw suggestie meegenomen in onze afweging. Bij de definitieve uitwerking
denken wij ook na over het extra faciliteren van fietsparkeren.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,
De secretaris,
de burgemeester
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