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Onderwerp Voorstel tot Opheffen parkeerplaatsen rondom de  Morspoort en op een deel van de
Aalmarkt

besluiten:Behouden s advies van de commissie   

1. Het volgende voornemens te zijn:
- 9 parkeerplaatsen voor vergunninghouders naast de Morspoort op te heffen ter 

verbetering van de ruimtelijke kwaliteit;

- 24 parkeerplaatsen voor vergunninghouders op te heffen op een deel van de 

Aalmarkt, als gevolg van de uitbreiding van het autoluwe centrum tot aan de 

Stadsgehoorzaal;

- 34 betaalde parkeerplaatsen op de Boommarkt (parkeerterrein van het voormalig 

Hoogheemraadschap) om te zetten in parkeerplaatsen voor vergunninghouders tot 

het moment van overdracht van het terrein voor herontwikkeling, ter compensatie van 

de parkeerplaatsen die komen te vervallen op de Aalmarkt.

2. Dit ontwerpbesluit gedurende 6 weken ter inzage te leggen voor belanghebbenden.

Pers samenvatting:

Ter uitvoering van het raadsbesluit van 2 december 2010, is het college voornemens 
om 9 parkeerplaatsen naast de Morspoort op te heffen. Ter compensatie zullen 9 
parkeerplaatsen in de nieuwe garage beschikbaar worden gesteld aan 
vergunninghouders uit de betreffende zone. Door het opheffen van de parkeerplaatsen 
en het herinrichten van de vrijgekomen ruimte kan de kwaliteit van de openbare 
ruimte hier bevorderd worden. Daarnaast heeft het college op 26 februari 2013 – in 
het kader van het ‘Aalmarktproject’ - een verkeersbesluit genomen. Het 
verkeersbesluit is gericht op het uitbreiden van het autoluwe centrum om een prettig 
winkelklimaat te scheppen. Op de Stille Rijn, de Aalmarkt en een gedeelte van de 
Lange Mare (vanaf de Haarlemmerstraat tot aan de Van der Werfstraat) worden voor 
motorvoertuigen venstertijden ingesteld. 
Omdat een deel van de Aalmarkt – met uitzondering van de venstertijden – gesloten 
zal zijn voor het gemotoriseerde verkeer, komen er 24 parkeerplaatsen voor 
vergunninghouders te vervallen. Om de parkeermogelijkheden voor 
vergunninghouders niet te beperken, zullen de parkeerplaatsen op het parkeerterreintje 
van het voormalig Hoogheemraadschap – tot het moment van overdracht van het 
terrein voor herontwikkeling - omgezet worden van betaald naar 
vergunninghoudersparkeerplaatsen. Bezoekers die hier parkeerden kunnen nu gebruik 
maken van de Morspoortgarage.


