
 
Vragen ex. artikel 32 betreffende parkeergelegenheid op bedrijventerrein Tappersheul 
 
Vragen van Jan Broere (ChristenUnie-SGP) aan het college van burgemeester en wethouders 
betreffende de parkeergelegenheid op bedrijventerrein Tappersheul.1  
 
Inleiding 
De ChristenUnie-SGP heeft vanuit diverse richtingen bezorgde berichten gekregen over de 
parkeerdruk op bedrijventerrein Tappersheul. De vergunningverlening van een bedrijfspand aan de 
Populierenweg heeft de zorgen van de ChristenUnie-SGP verder vergroot. Daarom stelt zij de 
volgende vragen aan het college:  
 

1. Kan het college garanderen dat alle bedrijfs- en bezoekersauto’s van het te realiseren pand  
aan de Populierenweg op eigen terrein geparkeerd worden? Zo niet, hoe denkt het college 
de extra parkeerdruk op het industrieterrein te kunnen lossen? 

2. Klopt het dat het college eerder afspraken heeft gemaakt met een bedrijf (autohandel) op 
bedrijventerrein Tappersheul met het betrekking tot het parkeren van auto’s uitsluitend op 
eigen terrein? Ziet het college mogelijkheden soortgelijke afspraken te maken met de 
eigenaar/huurder van het bedrijfspand aan Populierenweg 45? 

3. Wat is de vigerende parkeernorm op het bedrijventerrein Tappersheul? Wanneer is deze 
vastgesteld?  

4. Wordt deze parkeernorm gehandhaafd? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?   
5. Is deze parkeernorm nog actueel? Hoe vaak wordt deze bijgesteld?   
6. ViTap/BVO hebben veelvuldig aangegeven dat parkeren een steeds urgenter probleem 

begint te worden(vooral via BIZ).  Is voor bovenstaande bedrijf contact geweest met 
ViTap/BVO? Reactie/aanbevelingen gehad? Hoe staan zij in de wedstrijd? Hoeveel klachten 
betreffende de parkeerdruk op Tappersheul heeft het college in de voorgaande 5 jaar 
ontvangen?  

7. Hoeveel parkeerplaatsen bevinden zich in de openbare ruimte op het bedrijventerrein 
Tappersheul? Is dit voldoende?  

8. Is het college het met de ChristenUnie-SGP eens dat geparkeerde auto’s geen hinder mogen 
veroorzaken aan bedrijfsactiviteiten op bedrijventerrein Tappersheul?  

9. Is het college het met de ChristenUnie-SGP eens dat er sprake is van een tekort aan 
parkeerplaatsen op het bedrijventerrein Tappersheul?  

10. Welke mogelijkheden ziet het college om het aantal parkeerplaatsen in de openbare ruimte 
uit te breiden opzet bedrijventerrein Tappersheul? 

11. Welke maatregelen wil het college nemen om een verhoging van de parkeerdruk op het 
bedrijventerrein (bijvoorbeeld door realisatie van nieuwe bedrijfspanden) te beperken?  

12. Is het college bereid om het parkeerterrein bij de gemeentewerf in te richten voor 
personenauto’s ten behoeve van het oplossen van de parkeerproblemen van de bedrijven 
die de grootste parkeeroverlast geven op bedrijventerrein Tappersheul? 
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