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Per 1 april 2017 is het betaald parkeren in het centrum van Deurne gewijzigd.
Uiteindelijk doel van deze forse investering is het aantrekkelijker maken van DeurneCentrum voor bezoekers.
Zie hierbij een citaat uit RIB-MB-1713 van 24 maart 2017: We willen graag weten of het
nieuwe parkeerbeleid tot ander parkeergedrag leidt. Daarom houden we nu een onderzoek (0-meting) en dat doen we over precies een jaar weer. Op donderdag 9 en zaterdag
11 maart is de 0-meting gehouden. Dit is gebeurd met een scanauto, die met camera’s
het aantal auto’s registreert. Na een nieuwe meting over een jaar is bekend wat de
veranderingen in het parkeergedrag zijn. Wij zullen die uitkomsten dan met u delen.
Tijdens de raadsvergadering van 18 december 2018 zei wethouder Biemans te wachten
op een derde meting, welke in het 1e kwartaal van 2019 gaat plaats vinden. Tijdens de
meting in 2018 was volgens wethouder Biemans de parkeerplaats op de Aaltje Reddingiusstraat in constructie, wat een vertroebeld beeld zou kunnen geven. Wat ons betreft
gaat het om het totaal aantal geparkeerde auto’s. Mocht de parkeerplaats bij Aaltje
Reddingiusstraat dicht zijn geweest, is het zeer aannemelijk dat bijvoorbeeld de parkeerplaats op de Heuvel op dat moment drukker is geweest. Het totaal aantal bezoekers
en/of auto’s stijgt of daalt daar niet door.
Helaas zijn de metingen in maart 2018 niet met de gemeenteraad gedeeld, zoals beloofd
in RIB-MB-1713.
Vraag en antwoord
1. De vraag om de metingen (zowel 0-meting 2017 als nieuwe meting 2018)
alsnog zo spoedig mogelijk ter beschikking te stellen.
Het gratis parkeren in de ochtenden is onderdeel van het plan ‘Samen Deurne centrum
verbeteren’. Dit plan is opgesteld met de stakeholders in het centrum. Daarin zijn tal
van acties en maatregelen opgenomen. Doel van deze acties en maatregelen zijn meer
winkelend publiek, minder leegstand, meer sfeer en een aantrekkelijke openbare
ruimte. Afgesproken is om dit twee jaar na invoering (april 2017) te evalueren. De
resultaten van deze evaluatie worden ook besproken met de stakeholders.
Om het gratis parkeren in de ochtenden te evalueren worden zowel parkeermetingen
uitgevoerd als enquêtes gehouden. Tevens wordt de leegstand in het centrum op diverse
momenten in beeld gebracht.
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In maart 2017 en april 2018 zijn parkeermetingen uitgevoerd. Vanwege werkzaamheden aan de Helmondseweg en Aaltje Reddingiusstraat hebben we met de stakeholders
afgesproken om nog een extra meting uit te voeren. Dit in verband met de betrouwbaarheid en compleetheid van de parkeermetingen. Dit zal in maart gebeuren.
Met de stakeholders is afgesproken dat we evalueren als alle kwantitatieve (parkeermetingen, leegstand) en kwalitatieve gegevens (enquêtes) beschikbaar zijn. Ook zullen
we dan de acties en maatregelen die de afgelopen periode door het centrummanagement en ondernemers en vastgoedeigenaren zijn uitgevoerd inzichtelijk maken. Zo
spoedig mogelijk daarna informeren wij u over alle beschikbare gegevens.
Wij vragen u nog even geduld te hebben. Op het moment dat de evaluatie in april
compleet is, hebben we een ‘zuiver’ vergelijk ten opzichte van 2017 en hebben we alle
gegevens bij elkaar. Dan kunt u zich een goed en volledig beeld vormen van de effecten
van de acties en maatregelen en het gratis parkeren in de ochtenden, in het centrum
van Deurne. Ook doen we dan recht aan de afspraken die we hebben gemaakt met de
stakeholders.
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