
    
    

Schriftelijke vragen van de fractie van D66 betreffende Schriftelijke vragen van de fractie van D66 betreffende Schriftelijke vragen van de fractie van D66 betreffende Schriftelijke vragen van de fractie van D66 betreffende DDDDe e e e parkeerproblematiekparkeerproblematiekparkeerproblematiekparkeerproblematiek    De Groene HovenDe Groene HovenDe Groene HovenDe Groene Hoven, , , , 

ingevolge artikel 34 van het Reglement van Orde van de raadingevolge artikel 34 van het Reglement van Orde van de raadingevolge artikel 34 van het Reglement van Orde van de raadingevolge artikel 34 van het Reglement van Orde van de raad    

 

Apeldoorn, 20 februari 2017 

 

Geacht college, 

 

In het Gezondheidscentrum De Groene Hoven te Kerschoten zijn diverse zorg-gerelateerde instanties 

gehuisvest. De officiële opening zal op 24 maart a.s. plaatsvinden. Het verzorgingsgebied zal, is de 

prognose, Noord Apeldoorn, inclusief de Parken omvatten. De variatie is groot en betreft o.a.: 

huisartsen, een apotheek, een thuiszorgorganisatie, een fysio, een podotherapeut en een diëtheek. 

Door dit grote aanbod aan zorgverleners is het aantal bezoekers navenant hoog, naast het feit dat ook 

de zorgverleners hun auto moeten kunnen parkeren. De gemeente Apeldoorn heeft deze manier van 

zorg verlenen altijd gestimuleerd en omarmd: het aanbieden van verschillende manieren van zorg 

onder één dak.  

 

In de praktijk blijkt dat het aantal parkeerplaatsen op dit moment ruim onvoldoende is en dat levert 

naast klachten ook vervelende situaties op. De parkeerproblematiek zal op termijn toenemen, 

aangezien de naastgelegen ontmoetingsplek steeds drukker wordt en er op het aangrenzende perceel 

(tussen de Koninginnelaan en de Marconistraat) extra woningen worden gerealiseerd.  

 

De gevestigde organisaties zijn erg bezorgd over de situatie en zijn een eigen klachtensysteem 

begonnen om het parkeerprobleem aanhangig te kunnen maken. Wat D66 Apeldoorn betreft zijn 

bovengenoemde signalen voldoende om het college te vragen tot een oplossing te komen en laten we 

deze parkeerproblematiek niet oplopen tot een conflict. Temeer daar bezoekers van een 

gezondheidscentrum niet zomaar te vergelijken zijn met bezoekers van een willekeurig ander soort 

centrum. Voorstelbaar is dat door ziekte dan wel handicap bezoekers, in feite patiënten en/of hun 

mantelzorgers, niet te ver van het centrum vandaan zouden behoeven te parkeren.  

 

D66 Apeldoorn stelt daarom de volgende vragen:  

         

1. Is het college op de hoogte van de ervaren parkeerproblematiek? 

 

2. Beaamt het college de toegevoegde waarde van de samenvoeging van de eerstelijns zorg       

instellingen op één locatie? 

 

3. Is het college het met D66 Apeldoorn eens dat we dergelijke initiatieven tot samenvoeging 

vanuit de gezondheidssector actief en probleemoplossend moeten ondersteunen wanneer er 

zich aanloopproblemen voordoen? 

 

4. Is er bij de opzet van het Centrum rekening gehouden met voldoende parkeergelegenheid, 

passend bij een dergelijk centrum? 

 

5. Is het college bereid om opnieuw naar de infrastructuur rond het centrum te kijken en met open 

vizier en in samenspraak met de zorgverleners van het centrum naar een passende oplossing te 

zoeken?   



 

6. Kan het college aangeven of het huidige aantal parkeervoorzieningen op en in de omgeving 

van de Groene Hoven volstaat wanneer de omliggende functies ook worden beschouwd? 

 

7. Welke mogelijkheden bestaan er voor het college om de parkeerproblematiek op te lossen in 

het licht van de unieke situatie van het gezondheidscentrum? 

 

 

D66 Apeldoorn 

Paula Donswijk 

Maarten van Vierssen 

 


