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Geachte heer Van Doorn,

U heeft kort geleden een eerste aanzet gegeven voor een nieuwe parkeervisie Haarlem. Dit heeft geleid

tot voorbarige discussie in de pers. Maar we zijn blij dat in de onlangs gepubliceerde discussienota

parkeren gewoon staat dat de haalbaarheid van de nieuwe parkeergarage aan de oostzijde van de

binnenstad onderzocht zal worden. Wij dringen er op aan om dit onderzoek snel te starten. De toelichting

is als volgt.

Al lange tijd knelt de parkeercapaciteit aan de oostkant van de binnenstad. In het convenant van de

gemeente met de ondernemers in de binnenstad (2007-2012) staat het onderzoek naar de parkeer-

garage al opgenomen. Dit geldt ook voor het actuele coalitieakkoord.

Zoals u bekend is, heeft de KvK Amsterdam in augustus 2009 nut en noodzaak van nieuwe parkeer-

garages in Haarlem onderzocht. Hierin is ook de noodzaak voor een parkeergarage aan de oostzijde

aangetoond. Ondergronds parkeren is bovendien goed voor de leefbaarheid in een gebied. Het zorgt

ervoor dat de binnenstad toegankelijk blijft, zonder de overlast op straat te ervaren.

Ondergrondse parkeergarages zijn vervolgens alleen financieel haalbaar daar waar de stedelijke druk

hoog genoeg is. Dat is alleen in de binnenstad het geval. En we weten dat bezoekers graag dichtbij

parkeren en daar ook iets voor over hebben. Parkerende bezoekers zorgen ook voor het overgrote deel

van de gerealiseerde omzet in een stad.

Het onderzoek moet ingericht moeten worden op de toekomstige situatie, waarbij het actuele gebruik van

de capaciteit in bestaande garages niet maatgevend is, gezien de slechte toegankelijkheid en beweg-

wijzering op dit moment. De situatie in Haarlem is op dit moment erg zorgwekkend. De Appelaar is buiten

werking, de andere garages zijn onvindbaar en bovendien op te grote loopafstand van de culturele

instellingen. Dit heeft de binnenstad al een slecht imago bij de bezoekers opgeleverd. Het bedrijfsleven

en de ondernemers melden teruggang in bezoekers. Dat betekent functieverlies voor de binnenstad en

de toekomst van Haarlem.

Wij hopen snel van u te horen wanneer het onderzoek van start gaat, en gaan ervan uit dat u ons hierbij

betrekt. Een snelle start zal in de huidige moeilijke tijden een positieve uitwerking hebben op bezoekers
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en ondernemers van de binnenstad. Op deze manier kunt u als verantwoordelijk portefeuillehouder een

bijdrage leveren aan de wens van uw gemeente om mee te dingen naar de prijs van Beste Binnenstad

2011-2013.

Met vriendelijke groet.

H.E. van Baasbank

directeur
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