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Uw gegevens

Geslacht * vrouw

Voorletters * BM

Tussenvoegsel(s) de

Achternaam * Vries

E-mailadres * babetdevries@hotmail.com

Fractie * VVD

 

Schritelijke vragen ex. Art. 41

Onderwerp * Enquête provincie Noord-Holland over het parkeren op P+R terrein 
in Breukelen

Inleiding * De provincie Noord-Holland voert op dit moment een enquête uit 
onder de parkeerders op de P+R terreinen bij station Breukelen. De 
opzet van het onderzoek is om te achterhalen waarom, waar en hoe 
lang er geparkeerd wordt op het P+R terrein. Inzicht in het gebruik 
van de parkeergelegenheid zou de provincie Noord-Holland in staat 
stellen om beter in te spelen op de parkeerbehoefte.

Vragen

Vraag 1 * Is het college bekend met dit onderzoek?

Vraag 2 * Is dit onderzoek gestart in samenwerking met de Gemeente Stichtse 
Vecht en Provincie Utrecht?
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Vraag 3 * Zo ja, op welke wijze worden de belangen van de inwoners van 
Stichtse Vecht gediend in het licht van het toenemende gebruik van 
de P+R (bijvoorbeeld door onder andere werknemers van bedrijven 
die in Utrecht en Amsterdam gevestigd zijn en hun werknemers 
aanmoedigen om gebruik te maken van de P+R in Breukelen nu zij 
hun werk niet (meer) met eigen vervoer kunnen bereiken)?

Vraag 4 * Zo niet, op welke wijze zorgt het college ervoor dat de belangen van 
de inwoners van Stichtse Vecht in de toekomst voldoende 
meegewogen worden in de ontwikkeling van mobiliteitsknooppunten 
binnen en in de nabijheid van Stichtse Vecht?

Vraag 5 * Is het college het met de VVD eens dat inwoners van Breukelen de 
mogelijkheid moeten hebben om te kiezen voor meerdere vormen 
van vervoer (eigen vervoer en OV) en dat dit met zich meebrengt dat 
er goede voorzieningen (waaronder parkeergelegenheid) moeten 
zijn om de inwoners in staat te stellen om deze keuze te kunnen 
maken?

Vraag 6 * Zo ja, kan het college aangeven op welke wijze deze keuzevrijheid 
kan worden geborgd in het licht van de ontwikkelingen in de 
gemeenten om ons heen?

Vraag 7 * Zo nee, waarom niet?

 

Bijlagen

Voegt u een bijlage 
toe?

* nee


