Platform Binnenstad Arnhem
Aan: College van Burgemeester en Wethouders gemeente Arnhem
t.a.v. de heer drs. G. Ritsema
Postbus 9029
6800 EL Arnhem
Arnhem, 17 februari 2017
Betreft: voorstellen voor snel te nemen maatregelen Bereikbaarheid & Parkeren

Geachte heer Ritsema,
Hierbij geven wij graag gevolg aan de mogelijkheid die u aan ons heeft geboden om voorstellen te
doen voor snel te nemen maatregelen voor de verbetering van bereikbaarheid en parkeren van en
in de Arnhemse binnenstad. Een en ander zoal besproken tussen u en Hans-Robert van der Doe.
In de gesprekken rond het komen tot een bereikbaarheidsaanpak voor de Arnhemse binnenstad is
aangegeven dat snel te nemen, politiek onomstreden maatregelen gewoon doorgevoerd kunnen
worden. Het is dan niet nodig te wachten tot de behandeling van de Bereikbaarheidsaanpak.
Desgevraagd doen wij hierbij een aantal concrete voorstellen.
1. Fietsparkeren
Voor het plaatsen van de nog beschikbare nietjes worden de volgende plekken gesuggereerd:
1.1. Weverstraat: De bankjes tegen de gevel van H&M vervangen door nietjes, eventueel
evenwijdig aan de looprichting.
1.2. Bakkerstraat, evenwijdig aan de looprichting
1.3. Wielakkerstraat, ter hoogte van de Vissteeg
1.4. Schouwburg, de bestaande capaciteit aanvullen
1.5. Jansplein
1.6. Velperbinnensingel aan de overzijde van Topshelf
1.7. Doelenstraat, bestaande capaciteit uitbreiden
Zie bijlage voor foto’s.
Onderzoeksvraag:
Naast bovenstaande lijst met uitbreiding van de bekende fietsnietjes, kan de fietsparkeercapaciteit
wellicht nog veel fijnmaziger ingevuld worden. In Den Haag heeft men goede ervaring met
gemarkeerde vakken zonder nietjes. Zo ontstaat een combinatie van de gewenste duidelijkheid
met een grotere capaciteit. Onderzocht zou moeten worden of deze aanpak ook in Arnhem past.
Daarnaast heeft Den Haag een zeer helder leesbare format voor fietsroute binnenstad en
fietsparkeerverwijzing. Ook daar zou naar gekeken moeten worden.
2. Handhaven fietsparkeren – verwijderen zwerffietsen
Bij het creëren van extra plaatsen voor het goed en veilig stallen van fietsen hoort volgens het PBA
ook het intensiever toezien op en verwijderen van zwerf- en weesfietsen.
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3. Fietsers te gast
Het PBA zou graag een experiment ‘Fietsers te gast’ uitgevoerd zien. In andere steden blijken
fietsers en voetgangers de ruimte goed te kunnen delen. Met uitzondering van de hoofdwinkelas
(gezien de drukte), lijkt de binnenstad van Arnhem zich hier goed voor te lenen.
Bij ‘Fietsers te gast’ ontstaat duidelijkheid die nu ontbreekt. Het is nu aan de handhavers om al dan
niet te gedogen. Durf borden toe te passen die misschien niet ‘uit het boekje zijn’, maar die
iedereen wel begrijpt. (Fotocollage beschikbaar). Uiteraard i.c.m. goede introductiecommunicatiecampagne.
4. Scooterparkeren
Fietsers leveren, ook met de fiets aan de hand, weinig hinder op voor de overige binnenstad
bezoekers. Scooters nemen meer ruimte in. Het PBA stelt dan ook voor goede, aantrekkelijke
scooterparkeerplaatsen te creëren. Dat kan eenvoudig door scootervakken op het wegdek te
schilderen.
Voor scooterparkeerplaatsen komen, onder andere, de volgende locaties in aanmerking:
4.1 Velperbinnensingel ter hoogte van Topshelf aan de Musis-zijde.
4.2 Koningsplein ter hoogte van Vicini
4.3 Beekstraat, een parkeerplaats op te offeren voor 6 scooters
4.4 Kleine Oord / Vossenstaat
4.5 Hoek Beekstraat / St. Catherinaplaats.
Het is dan van belang om in directe omgeving van een scooterparkeerplaats daadwerkelijk op te
treden tegen foutparkeerders.
5. Taxistandplaatsen
Creëer meer taxistandplaatsen in en rondom het centrum. Spreiding maakt de taxi’s voor het
publiek sneller bereikbaar en vermindert de druk en de spanning op de thans gebruikte
standplaats.
Mogelijkheden worden gezien op de volgende locaties:
5.1 Rozet / Holiday Inn Express (hier staan vaak al taxi’s, de situatie dus formaliseren)
5.2 Kleine Oord / Trans
5.3 Markt
5.4 Koningsplein
5.5 Ingang Q-Park – Beekstraat (met het oog op toekomstig Filmhuis)
5.6 Velperbinnensingel ter hoogte van Topshelf
Daarnaast is het idee ontstaan om in de nachturen een van de dan niet gebruikte bushaltes op het
Willemsplein te gebruiken als taxistandplaats.
6. Kort Parkeren
Even snel de bestelde visschotel ophalen of een pantalon wegbrengen. Dat is op dit moment heel
lastig in de binnenstad. De oproep om te komen tot divers verspreide plekken voor kort parkeren
wordt dan ook herhaald.
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Dit kort parkeren hoeft zeker niet gratis. De parkeertijd dient, zeker in de opstartfase, ook goed
gehandhaafd te worden. De parkeertijd kan volgens PBA maximaal 30 minuten zijn. Daarbij hoort
uiteraard wel dat met álle soorten betaalkaarten (pasjes) en apps betaald moet kunnen worden.
Voor het kort parkeren liggen straatplekken voor de hand. Ook in het licht van deze voorziening is
het goed als vergunninghouders worden gestimuleerd in de garages te parkeren.
Mogelijke locaties:
6.1 Rozet; met name deze locatie wordt gezien als belangrijke kortparkeerplek met het
oog op het afzetten van bezoek aan bibliotheek en muziekschool. De laad- en loszone
tegenover het politiebureau
6.2 Nieuwstraat
6.3 Jansbinnensingel
6.4 Beekstraat ter hoogte van nummer 40
6.5 Oude Oeverstraat
6.6 Stationsplein ter hoogte van Hotel Haarhuis
6.7 Willemsplein ter hoogte van de RABO Bank aan linkerzijde van de weg
6.8 Gele Rijdersplein (ook mogelijk invalidenparkeerplaatsen)
6.9 Looierstraat (ook mogelijk invalidenparkeerplaatsen
6.10

Nieuwe plein (in aanvulling op invalidenparkeerplaatsen)

7. Kwaliteit en vindbaarheid parkeergarages - serviceniveau
Op één na (Arnhem Centraal) zijn eigenlijk alle parkeergarages in de binnenstad sterk verouderd,
donker, vervuild, van een laag serviceniveau en krap bemeten. Aan dat laatste is weinig te doen,
maar daarom moet veel meer ingezet worden op die aspecten waar wél op te sturen valt. Zodat
alle 5jes en 6jes naar een 8 of 9 gaan.
Om de mogelijke verbeteringen goed in beeld te brengen stellen wij een objectief onderzoek voor
waarmee de ‘klantreis’ van de parkeerder door een significant aantal mystery guests wordt
beoordeeld. Samenwerking Parkeerbedrijf / P1 en Q-Park!
Serviceniveau
Wij pleiten ervoor om, vooruitlopend op het hierboven voorgestelde onderzoek, op korte termijn te
inventariseren wat er zoal mogelijk is om het serviceniveau van alle garages /
parkeergelegenheden over de gehele breedte te vergroten: alle betaalmogelijkheden, parapluuitleen, buggy-uitleen, pinautomaten, kluisjes, toiletten, etc.
Ter inspiratie een specifiek idee in dit kader uit onze achterban: een conciërgedienst in het
stadscentrum, waarbij bezoekers hun boodschappentassen kunnen droppen, die ze dan bij de
ingang van hun parkeergarage weer kunnen ophalen voordat ze uit de stad vertrekken. Misschien
starten alleen op drukste dagen van de week en eventueel uitbreiden als er veel positief gebruik
van wordt gemaakt?
Ook hier weer: samenwerking Parkeerbedrijf / P1 en Q-Park!
Avondparkeren
Het goedkope parkeertarief van € 0,50 voor avondparkeren beter communiceren.
8. Handhaving Venstertijden
PBA dringt aan op een goede handhaving van de venstertijden in de binnenstad. Vrachtverkeer
dient zo veel mogelijk te worden voorkomen om gastvrij voor onze bezoekers te zijn. Dat betekent
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ook dat uiterste terughoudendheid betracht dient te worden in het uitgeven van vergunningen.
Ook gemeentelijke en aanverwante diensten (stadsbeheer, afvalophaaldiensten) dienen zich zo
veel mogelijk aan de venstertijden te houden.
9. Flexibiliteit in ruimtegebruik / verhogen levendigheid
Volgens PBA kan op diverse plekken flexibel met de beschikbare ruimte omgegaan worden.
Evenementen
Zo werd tijdens de kerstmarkt het parkeren op de Markt gedoogd. Dat zou bij grote evenementen
(niet plaatsvindend op de Markt) de standaard moeten worden!
Daarnaast kan zeker bij evenementen het Transferium Gelredome goede diensten bewijzen.
Daarmee kan vooruitgelopen worden op een permanente ‘re-activering’ van het Transferium.
Meervoudig ruimtegebruik
Ruimte die overdag bestemd is voor kort parkeren of laden en lossen kan gedurende de avonduren
worden ingezet als taxistandplaats. Dat geldt bijvoorbeeld voor de voorgestelde
kortparkeerplaatsen bij Rozet.
Daarnaast het aanwenden van parkeerterreinen van bedrijven en instanties als extra
parkeerplaatsen in het weekend (van het Gelredome tot het kantoor van Volkshuisvesting).
Levendigheid en sociale controle
Door de verschillende functies te combineren wordt ook de sociale controle en daarmee de
leefbaarheid verhoogd. Denk aan het combineren van fietsplekken, scooterplekken en
taxistandplaats aan de Jansbinnensingel ter hoogte van Topshelf. Of het creëren van de
scooterplekken op de st. Catharinaplaats.
10. Duidelijkheid
Communicatie vooraf
Het is voor ondernemers, bewoners en (in mindere mate) voor bezoekers van de Binnenstad van
belang dat er goed, eenduidig en tijdig gecommuniceerd wordt over te nemen maatregelen of
aanpassingen. Immers, ingrepen in bereikbaarheid en parkeren hebben direct invloed op de
bedrijfsvoering (lees investeringsbereidheid) of het woongenot.
Zo is er, bijvoorbeeld, nog altijd onduidelijkheid over de Blauwe Golven. Valt er parkeergelegenheid
weg? Zo ja, wanneer en hoeveel? En dan eerst helder maken: waar wordt vervangende capaciteit
gerealiseerd? 1
Communicatie in openbare ruimte
Daarnaast – en dit geldt bij uitstrek wel voor bezoekers ! – kan er nog heel wat worden verbeterd
in de bewegwijzering en parkeerverwijzing. Zonder nu op voorbeelden in te gaan, is ons voorstel
dat de verbetermogelijkheden worden geïdentificeerd d.m.v. een mystery (parkeer/bezoek)guest
onderzoek.

NB: parkeren op de Blauwe Golven is essentieel voor de bezoeker uit een plaats als Oosterbeek.
Parkeermogelijkheid moet op deze plaats gewoon gehandhaafd blijven, in elk geval totdat er een
gelijkwaardig alternatief rond die locatie zou zijn (Blikken Bioscoop?) waarbij de automobilist niet de
centrumring hoeft rond te rijden.
1
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Tenslotte
Wij danken u voor de geboden mogelijkheid om deze voorstellen in te brengen, waarmee wij
hopen te bereiken dat we op korte termijn zichtbare verbeteringen en resultaten kunnen gaan zien
en aanwijzen.
Dit zal ons in gezamenlijkheid ook meer tijd en ruimte geven om te werken aan verdere en meer
structurele plannen en verbeteringen die ook meer tijd vragen voor een goede uitwerking.
Graag blijven wij nauw betrokken bij de uitwerking van deze en de verdere plannen.
Met vriendelijke groet,
bestuur Stichting Platform Binnenstad Arnhem

ir. Caspar Wortmann MRICS
secretaris / bestuurder

kopie aan:

- gemeente Arnhem: dhr. R. König, dhr. A. Roest, dhr. A. van Oirschot,
dhr. J. Vermeulen

bijlage:

fietsparkeren in Arnhem
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Bijlage: Fietsparkeren in Arnhem

Kerkstraat 38, Bouwbedrijf Scheerder

Wielakkerstraat, ter hoogte van de Vissteeg

Kerkstraat, tegenover Slagerij Evers

Voorbeeld Den Haag

Kerkstraat, bij het pand “Grote Broer”

