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Geachte leden van de commissie,
Op 9 mei jl. tijdens de bespreking van de derde voortgangsrapportage van Feyenoord
City, en de voortgang met de mobiliteitsaanpak in het bijzonder, heb ik u toegezegd
het rapport van Empaction over parkeren toe te sturen en daarbij aan te geven welke
punten worden getoetst op juridische haalbaarheid en praktische uitvoerbaarheid
(19bb015786).
Bijgaand stuur ik u dit adviesrapport over het parkeervraagstuk in De Veranda. In het
rapport worden voorstellen gedaan die ertoe moeten leiden dat het parkeren in De
Veranda door bezoekers van De Kuip (en in de toekomst het nieuwe stadion; beperkt
wordt om daarmee de bereikbaarheid en oeschikbaarheid van parkeerplaatsen voor
bewoners en voor bezoekers van (functies in; de wijk te vergroten.
Het voorstel van Empaction behelst:
1. Het invoeren van een tijdsduurbeperking voor het parkeren in de wijk, met
mogelijkheid om te verlengen bij de parkeerautomaat als de tijdsduur is
verstreken;
2. Het onderzoeken van een vrijstellingsmogelijkheid voor klanten van de Pathé
b'oscoop (en eventueel andere ondernemingen), zodat zij íanger kunnen
parkeren.
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Empaction adviseert om haar voorstellen te toetsen op de juridische, technische en
financiële haalbaarheid en het draagvlak voor deze oplossingsrichting te verkennen.
Dat traject is inmiddels ingezet. Na de zomer verwacht ik u over de resultaten daarvan
te informeren. Mits deze toets positief is, is mijn intentie om nog in de eerste helft van
het meuwe voetbalseizoen (2019/2020) een pilot uit te voeren en de pilot voor het
eind van het jaarte evalueren.
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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en beschouw
toezegging 19bb015786 hiermee afgedaan.
Met vriendelijke groet,

Judith fïokhove
Wethouder Mobiliteit, Jeugd en Taal

Bijlage:
Rapport Parkervraagstuk De Veranda (Empaction, februari 2019)

