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Een aantal bewoners heeft middels brieven bezwaren kenbaar gemaakt 
aan de raad over een aantal punten uit het Masterplan Binnenstad. Onze 
vragen naar aanleiding hiervan.

1. Is het verminderen van het aantal bomen en het vergoten van het 
aantal parkeerplekken in lijn met het Hoofdlijnenakkoord van de 
coalitiepartijen? Immers, het is de bedoeling de parkeerdruk te 
verminderen en coalitiepartijen constateren dat de binnenstad voor 
gebruikers en winkelpubliek meer ontspannen is als de auto wordt 
geweerd uit de binnenstad. Hoe verhoudt zich dat met extra 
parkeerplaatsen en het verwijderen van bomen op de Donkere 
Gaard en de Kromme Haven?

o Het doel is om betere groeiruimte voor de bomen te maken, 
parkeerplaatsen zijn slechts bijvangst en desgewenst kunnen 
parkeerplaatsen hier ook vervangen worden door groen of 
bankjes. Vanuit de input van bewoners en ondernemers uit de 
binnenstad is gebleken dat er een sterke behoefte is voor 
parkeren in het centrum. 

2. Winterlinden kunnen honderden jaren oud worden. De linden op de 
Donkere Gaard zijn veertig jaar oud – in feite zijn het kleuters. Wat is
de oorzaak van de matige of redelijke staat waarin deze nog jonge 
bomen verkeren?

o De constatering is dat de ondergrondse groeiruimte niet 
toereikend is voor de boom en daarmee is er niet voldoende 
voedingsstof aanwezig om de bovengenoemde leeftijd te 
halen.

3. In het Masterplan Binnenstad wordt een aantal essentiële keuzen 
niet gemaakt – bijvoorbeeld een visie op toekomstig 
autogebruik/parkeren in de binnenstad. Is het mogelijk het 
Masterplan Binnenstad te beperken tot ‘noodzakelijk onderhoud’ en 
de overige ambities pas te realiseren wanneer – in samenspraak met
bewoners en gebruikers – fundamentele stappen zijn gezet over hoe 
wij onze gemeente en binnenstad zien? En zou dit – gezien de 
wankele financiële staat van de gemeentekas – geen optie C moeten
zijn?
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o De binnenstad is nu aan groot onderhoud toe en een knip 
maken tussen sober nu en eventueel mooier later is extra duur
en strijdig met de participatie. 
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