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Schriftelijke vragen    
 

 

Onderwerp  :  Parkeerterrein Albert Heijn 
 

 
Fractie   : GroenLinks 

 
 

Verzoek Aan de voorzitter van de raad, 
 

Datum 17 januari 2019 

  

Toelichting Op 21 december j.l.  ontvingen de fracties van alle politieke 
partijen een email met brief van het buurtcomitee regio 
Geesterhage met daarin de verwondering over de gang van 
zaken rond parkeerplaatsen bij Albert Heijn. Deze brief is 
bijgevoegd. 
 
De mail grijp terug op besluitvorming, die in de 
Gemeenteraad plaatsvond op 19 juli 2018. Het 
Inrichtingsplan Gessterduin 2e fase werd aangenomen, 
inclusief een aanvullende brief van het college met daarin 
een toelichting op met name de ontwikkeling van het aantal 
parkeerplaatsen (brief behandeld 19 juli 2018 onder nummer 
D8). 
 
In deze brief zijn twee passages van bijzonder belang: 
 
" In het raadsvoorstel is met betrekking tot het parkeerterrein 
naast Albert Heijn opgenomen dat het als verblijfsgebied 
ingericht wordt met circa 4 invalide parkeerplaatsen, en dat 
nader overleg volgt over de definitieve inrichting." 
  
Hierbij wordt het volgende voorgesteld: 
- (...) 
- De toegankelijkheid van de beoogde pleinvorming op het 
parkeerterrein naast Albert Heijn in overleg met participanten 
nader vormgeven inclusief parkeerfaciliteiten met extra 
aandacht voor mindervalidenparkeerplaatsen; 
- (...)   “ 
 
GroenLinks wil graag van het college antwoord op de 
volgende vragen: 
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Vragen 1. Wordt het buurtcomite regio Geesterhage als participant 
beschouwd in de gesprekken over de vormgeving van het 
gebied naast Albert Heijn? 
 
2. Zo ja, waarom is een eerste gesprek met dit buurtcomite 
pas op 19 december 2018, 5 maanden na het besluit van de 
gemeenteraad gevoerd? 
 
3. Kan het college inzage geven in het participatie-traject 
rondom Geesterduin en in het bijzonder rond het 
parkeerterrein Albert Heijn? 
 
4. Klopt de voorstelling van zaken die het Buurtcomite geeft, 
dat in de inrichting van het gebied wordt uitgegaan van een 
veel groter aantal parkeerplaatsen dan de voorgestelde 4 
Invaliden-parkeerplaatsen? 
 
5. Kan het college duidelijkheid geven aan de gemeenteraad 
over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van 
het besluit van 19 juli 2018? De fractie van GroenLinks is 
daarbij in het bijzonder geïnteresseerd in de instelling van 
blauwe zones, een groter aantal fiets-parkeerplaatsen en de 
inrichting van zowel het Blokker-parkeerterrein als het 
parkeerterrein naast de Albert Heijn. Graag ontvangt 
GroenLinks een tekening van de beoogde situatie. 
 
 

Naam en ondertekening 
 
 
 

G. Brinkman 
 
 

  

 


