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Aanbieding Nationale Parkeertest 2008

Leidschendam, 17 januari 2008

Geachte Raad,

Hierbij ontvangt u de Nationale Parkeertest 2008 van het Platform Detailhandel
Nederland. Voor de Nationale Parkeertest 2008 zijn meer dan 100 parkeergelegenheden
in Nederland onderzocht.

In de test ligt de nadruk op parkeergarages en straten in stedelijke centra, dichtbij de
belangrijkste winkelgebieden. De parkeergelegenheden zijn beoordeeld aan de hand van
drie hoof d criteria: betaalbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid.

Hoge tarieven, parkeergelegenheden die onveilig overkomen en een slechte
bereikbaarheid zorgen voor minder aantrekkelijke winkelkernen voor de consument. Dit
is slecht voor winkels en voor gemeenten.

Een buurt, wijk of dorp zonder winkels wordt als onleefbaar beschouwd. De aanwezigheid
van winkels maakt het plezierig om hier te wonen en tijd door te brengen. Maar,
winkelgebieden moeten bereikbaar zijn en blijven voor de consument.

Gemeenten moeten daarom verstandig omgaan met parkeertarieven en het
parkeerbeleid. Parkeren wordt nu teveel als bron van inkomsten gezien en niet als
economische factor voor een vitale stad.

Het Platform Detailhandel Nederland roept gemeenten en parkeerbedrijven op om samen
met de winkeliers onze binnensteden bereikbaar en aantrekkelijk te houden.

Met vriendelijke groet,
PLATFORM DETAltfHAN

Het Platform Detailhandel Nederland is het samenwerkingsverband van De Nationale Winkelraad van MKB-Nederland en de Raad Nederlandse Detailhandel
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