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Beantwoording raadsvraag 
 

 

 

Onderwerp Parkeeronderzoek Stationsplein / Spoorlaan 

 

Datum 

 

11 september 2018 

 

Nummer 

 

RV-1837 

  

Steller vraag J. van Lierop Fractie VVD 

 

Portefeuillehouder 

 

H. Verhees 

 

Steller 

  

R. van Nuenen 

  

Datum afdoening 13 september 2018 

 

 

Tijdens de hoorcommissie ruimtelijke plannen van dinsdag 4 september jongstleden heb-

ben we twee bezwaarmakers gehoord over het plan Stationsplein / Spoorlaan. De bezwa-

ren richten zich op een aantal aspecten waaronder parkeren. Omdat we de laatste tijd 

veel discussie rondom parkeren hebben, hecht VVD Deurne eraan zorgvuldigheid boven 

alles te plaatsen.  

VVD Deurne is, gezien de ervaringen van de laatste tijd, van mening dat we parkeren 

eigenlijk altijd op eigen terrein moeten organiseren. Willen we daarvan afwijken, moet 

overduidelijk zijn dat er geen andere oplossing is of parkeren in de openbare ruimte niet 

leidt tot extra belasting.  

In het geval van het plan Stationsplein / Spoorlaan hebben we daarom de volgende vragen: 

 
Vraag en antwoord 

 
1. Klopt het dat het parkeeronderzoek in een vakantie is uitgevoerd en wat is de 

reden dat dit tijdens een vakantieweek (carnavalsvakantie 2018) is uitge-

voerd?  

Nee. Het onderzoek is uitgevoerd op 22, 23 en 24 februari 2018. Volgens informatie 

van de Rijksoverheid zou dit voor regio Zuid inderdaad in de voorjaarsvakantie zijn. 

Echter is het voor scholen toegestaan hiervan af te wijken. De regio Zuid heeft dit 

voor de voorjaarsvakantie gedaan. Carnaval viel in 2018 van 10 tot en met 13 febru-

ari. De scholen in gemeente Deurne en de ook de omliggende gemeenten hebben 

veelal de voorjaarsvakantie hierop afgestemd. Deze vakantie viel van 12 tot en met 

16 februari 2018. Het onderzoek is derhalve niet uitgevoerd in een vakantieperiode. 

 

2. Heeft de wethouder toestemming geven voor het uitvoeren van dit onderzoek 

in de vakantieweek? Zo ja, wat waren zijn argumenten om dit te doen.  

Niet van toepassing, zie antwoord op vraag 1. 

3. Klopt het dat in dit onderzoek de parkeerplaatsen Kiss en Ride meegenomen 

zijn als parkeerplaatsen voor dit plan? 

In het onderzoek lijkt de Kiss en Ride strook meegenomen te zijn. Dit is inmiddels als 

vraag c.q. opmerking voor reactie uitgezet bij het onderzoeksbureau. 

4. Als het antwoord op vraag 4 positief is: wat is het effect van het onderzoek 

als deze niet meegenomen worden? 

Zie antwoord op vraag 3. Indien de conclusie is dat de Kiss en Ride strook is meege-

nomen in het onderzoek, wordt het effect onderzocht.  
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5. Gezien het feit dat dit onderzoek is uitgevoerd tijdens een vakantieweek, hoe 

kijkt de wethouder naar de uitslagen van dit onderzoek? 

Niet van toepassing, zie antwoord op vraag 1.  

6. Wat zijn de kosten van dit onderzoek als we dit nogmaals uit zouden voeren? 

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht en voor rekening van de ontwikkelaar. Voor 

de gemeente zijn aan het (opnieuw) uitvoeren van het onderzoek geen kosten verbon-

den. 


