
 

 

 

 

 

Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders zoals bedoeld in 
artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergadering van de Raad der 
Gemeente Leeuwarden 
 
 
 
 
 
9 november 2016 
 
Realisatie kort parkeerplaatsen Kruisstraat i.k.v. Herinrichting Oosterstraat 
 
 
Geacht College, 
 
 
Op maandagavond 7 november was er een inloop/ informatiebijeenkomst in Post Plaza 
over de herinrichting van de Nieuwe Oosterstraat. De ondernemers die deze avond 
bezochten werden onaangenaam verrast door de mededeling dat de door het college 
toegezegde invalide parkeerplaats en 4 reguliere parkeerplekken voor kort parkeren in de 
Kruisstraat geschrapt waren. Een wijziging die de hen verbaasde aangezien er o.a. door de 
herinrichting van de Blokhuispoort een omgeving al veel (85) bestaande  parkeerplekken 
verdwijnen. Parkeerplekken die hard nodig zijn voor de winkels in de Oosterstraat en 
omgeving  en waar hun klanten graag gebruik van willen maken om even een korte 
boodschap te doen. 
 
Naar aanleiding hiervan heeft de VVD fractie de volgende vragen : 
 
1- Waarom zijn deze toegezegde plekken geschrapt uit de herinrichtingsplannen ? 
 
2- Is het college wel een betrouwbare partner als ze op haar eerder gedane beloften  
terugkomt ? 
 
3- Hoe is dit gecommuniceerd en met wie ?  En zo niet, waarom niet ? 
 
4- Heeft het college nog wel oog voor de belangen van deze ondernemers en hoe maakt 
het college zich nog hard voor de belangen van de winkeliers in de  (Nieuwe) Oosterstraat 
en omgeving  ? 
 
5- Bent u met de VVD eens dat de mogelijkheid voor kort parkeren voor de middenstand en 
hun klanten in de directe omgeving van deze winkelstraten belangrijk is ? Zo nee, waarom 
niet ? En zo ja wat mogen winkeliers dan verwachten op parkeergebied ? De parkeerkelder 
in de Nieuwe Oosterstraat is maar beperkt open voor winkelend publiek. 
  



 

 

6- voor deze inloopavond waren ook raadsleden uitgenodigd : aangezien op die zelfde 
maandag  een raadsvergadering plaatsvond was er geen mogelijkheid om die avond te 
bezoeken en met die ondernemers en ambtenaren te overleggen. Bij uitstek een 
gelegenheid om meer in contact met onze burgers en ondernemers te komen. 
Waarom is voor deze maandag gekozen en kunt u ons toezeggen dit soort avonden 
voortaan niet weer tegelijkertijd met een raadsbehandeling worden georganiseerd ?  
 
Wij verwachten dat u deze vragen op korte termijn kunt beantwoorden. 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de VVD fractie,   
 
Sietze Bouma 


