Technische vragen raad Purmerend
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Portefeuillehouder*: Eveline Tijmstra
* in te vullen
door
organisatie
Inleiding:
Met het verdwijnen van 't Lammetje is de parkeerdruk in het centrum
toegenomen, naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen.

Vraag 1:

Wat is de bezettingsgraad van parkeergarge
Claxonate? Indien mogelijk ontvangen wij de
gegevens graag per dagdeel vanaf januari.

Antwoord 1:
In het bijgevoegde overzicht is de
bezettingsgraad te zien van de
parkeergarage Claxonate in de periode 1
januari 2019 tot 10 maart 2019. De
abonnementhouders zijn in het blauw
weergegeven, de bezoekers in het rood.
Uit het overzicht komt naar voren dat het
grootste deel van de week, ook na de sloop
van het Lammetje, de bezetting onder de
50% ligt.
Op 53 van de 70 gemeten dagen ligt de
bezettingsgraad onder de 50%, dit is
inclusief de abonnementhouders.
Op 13 van de 70 dagen ligt de bezettingsgraad
tussen de 50% en 70%, dit is wederom inclusief
abonnementhouders.
Op slechts 4 dagen lag de bezetting tussen de
70% en 95%, waaronder op 26 en 27 januari
2019, de dagen direct na de sluiting van het
Lammetje.

Uit de cijfers kan het volgende worden
geconcludeerd:

De Claxonate wordt op de meeste dagen
voor minder dan de helft benut, ook na de
sloop van het Lammetje.

Ook op de drukste dagen (dinsdag en zaterdag )
is er in de parkeergarage Claxonate voldoende
plek: na het openstellen van het parkeerterrein
Schapenmarkt ligt de bezettingsgraad Claxonate
meestal tussen de 40 en 60%.
Na het volledig in gebruik nemen van
parkeerterrein Schapenmarkt (115
parkeerplaatsen) begin maart is de bezetting van
de Claxonate voor een groot deel vergelijkbaar
met de situatie voor de sloop van ’t Lammetje.
Gemiddeld staan er elke dag 40-45
abonnementhouders in de parkeergarage.

Vraag 2:

Wat is de bezettingsgraad van de Willem Eggert
garage? Indien mogelijk ontvangen wij de
gegevens graag per dagdeel vanaf januari.

Antwoord 2:
De Eggertgarage is niet van de gemeente
waardoor we niet over vergelijkbare data
kunnen beschikken zoals bij Claxonate.
Aan Q-park is informatie gevraagd over
het gebruik van de Eggertgarage in
dezelfde periode. De contactpersoon heeft
per email gereageerd en heeft de volgende
informatie verstrekt.
“De bezetting is goed geweest toen
Lammetje gesloopt werd, nu lopen de
bezoekers aantallen weer naar beneden.
Dit komt ook omdat men nu weer kan
parkeren op het terrein waar het Lammetje
stond. Q park heeft nog genoeg ruimte
over voor +/- 140 abonnementen’[1].
Toelichting situatie Schapenmarkt

De actuele situatie geeft aan dat het
parkeerterrein op de Schapenmarkt na de
heropening opnieuw zeer goed wordt
gebruikt met een bezetting van 80-100%.
Dit beeld is te zien op alle weekdagen.

[1] De Eggertgarage heeft 398 parkeerplaatsen
en de Claxonate heeft 200 parkeerplaatsen in de
garage.

