Motie (RvO Art. 27)

‘Hou Hoofddorp Centrum Uniek’
De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 27 juni 2019.
Constaterende dat:
- De komende jaren het Stadscentrum Hoofddorp een grote metamorfose staat te wachten;
- Er veel woningen gebouwd gaan worden die deels op de plek komen van bestaande
bovengrondse parkeerfaciliteiten;
- In het nieuwe Stadscentrum de nieuwe parkeerfaciliteiten mede bestaan uit ondergrondse
parkeergarages;
- Het huidige centrum Hoofddorp relatief lage parkeertarieven kent;
- Het huidige centrum Hoofddorp zich door deze lage parkeertarieven onderscheidt ten
opzichte van concurrerende winkelcentra als Haarlem Centrum, Haarlem Schalkwijk en het
Stadshart Amstelveen.
Overwegende dat:
- Ondergrondse parkeergarages duurder zijn in aanleg , onderhoud en gebruik dan
bovengrondse parkeerfaciliteiten;
- Er een mogelijkheid is dat particuliere bedrijven parkeerfaciliteiten overnemen die nu nog in
gemeentelijk bezit zijn;
- De huidige lage parkeertarieven zorgen voor een levendig centrum;
- De huidige parkeertarieven voor veel Hoofddorpse ondernemers onmisbaar zijn om tot een
financieel gezonde bedrijfsvoering te komen;
- Deze lage parkeertarieven er voor zorgen dat Hoofddorp centrum en in het bijzonder het
Cultuurgebouw aantrekkelijk is voor inwoners uit onze gehele gemeente;
- Hogere parkeertarieven er voor kunnen zorgen dat er minder bezoekers naar Hoofddorp
Centrum komen wat leegstand in de hand kan werken;
- Het OV vanuit verschillende kernen naar Hoofddorp niet ideaal is waardoor veel inwoners
van Haarlemmermeer afhankelijk zijn van de auto.
Draagt het college op:
- De lage parkeertarieven niet te verhogen voor het nieuwe Stadscentrum Hoofddorp;
- Dat mochten particuliere bedrijven parkeerfaciliteiten overnemen van onze gemeente dat zij
er rekening mee dienen te houden dat de parkeertarieven niet verhoogd mogen worden;
- Hiervan de raad op de hoogte te brengen voor het bespreken van de volgende
voortgangsrapportage Stadscentrum Hoofddorp.
En gaat over tot de orde van de dag.
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