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Verzoek agenda
 
Agenderen Raadsvoorstel Parkeerterrein De Schooten (Vrede en Vrijheid)

 
Onderwerp: Parkeerterrein De Schooten (Vrede en Vrijheid)

Te agenderen in: commissie Stadsontwikkeling en –beheer op 1 maart 2022

Aanleiding: Enkele jaren geleden hebben winkeliers van winkelcentrum Schooten Plaza aangegeven dat er 
onvoldoende parkeerplaatsen waren voor de bezoekers van het winkelcentrum. Naar aanleiding van deze 
melding is een parkeeronderzoek uitgevoerd waaruit is gebleken dat de parkeerdruk op enkele momenten 
hoog is. Vooral aan de oostzijde van het winkelcentrum is de parkeerdruk aanzienlijk op het moment dat 
basisschool De Dijk in- of uitgaat. Daarnaast verwachten de ondernemers uit het winkelcentrum dat het 
bezoek per auto in de toekomst zal gaan toenemen. Op basis van deze uitgangspunten is de afgelopen jaren 
met de winkeliers, de school en de wijkvereniging gewerkt aan een plan om de parkeerdruk op de bestaande 
parkeerterreinen van Schooten Plaza te verminderen en de toekomstige extra parkeervraag in het gebied op 
te vangen.     

Doel van de bespreking: besluitvorming op het project Parkeerterrein De Schooten                  

Gewenste bijdrage van burgemeester en wethouders: geen
Bespreekstukken:      JA:    
                                   Raadsvoorstel Parkeerterrein De Schooten (Vrede en Vrijheid)
                               
Reden waarom dit onderwerp niet eerder op de bestuurlijke termijnkalender is gezet:
Vanwege technische onderzoeken die een raakvlak hebben met dit onderwerp en andere projecten die lopen 
in dit gebied komt het onderwerp nu op de bestuurlijke termijnkalender. 
 
Noodzaak voor het agenderen van dit onderwerp in de gewenste vergadering:
Het college wil graag voor de verkiezingen van 2022 een besluit nemen op dit project, zodat een volgend 
college kan beginnen met de uitvoering van dit project.  
 
Consequenties als het onderwerp niet in de gewenste vergadering geagendeerd kan worden:
Mocht dit onderwerp niet worden geagendeerd op de gewenste vergadering,  dan loopt het project enkele 
maanden vertraging op en moet de buurt langer wachten op het door hen gewenste parkeerterrein, het 
vrijliggende fietspad en de klimaatadaptieve maatregelen. 
 
 
Den Helder, 17 januari 2022
 

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,
 
 
J.A. (Jan) de Boer MSc.
burgemeester

R.M. (Robert) Reus
secretaris

 
Door de situatie rondom het Coronavirus werken veel medewerkers van de gemeente vanuit huis. Zij 
versturen daarom brieven digitaal. Om die reden is deze brief niet ondertekend.



zaaknummer: 2021-062039 Pagina 2 van 2

 
 
 
 
 
 
 


