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Schriftelijke reactie toezegging
Raad/commissie

Commissie DSO

Datum vergadering

15 februari 2022

Onderwerp

planologische instemming Boschplein te Sneek

Toezegging gedaan door

Erik Faber

Omschrijving toezegging
N.a.v. agendapunt 9, Planologisch instemmen ontwikkeling Boschplein te Sneek, wordt toegezegd:
a. de vraag van het CDA m.b.t. (gratis) parkeren schriftelijk te beantwoorden;
Reactie. Parkeerbeleid is vastgesteld in de herziene parkeervisie. De Boschpleingarage is inderdaad (deels)
gratis, je mag hier de eerste 24 uur gratis parkeren en daarna betaal je 2 euro per dag. Gedachte hierbij is
dat je voorkomt dat men de garage gaat gebruiken als stallingsgarage, dit is ook zo geregeld bij de
Normandiagarage zodat werknemers en bezoekers van Sneek gewoon gratis kunnen parkeren er geen
voertuigen, oldtimers worden gestalt
Een aantal parkeerplaatsen koopt men af om te parkeren in de garage. 1 parkeerplaats per appartement
zodat bewoners in de garage kunnen staan. De parkeerplaatsen voor bezoek en winkelend publiek is
geregeld binnen het plangebied en zijn betaalde parkeerplaatsen.
b. te kijken of er een indicatie van de huurprijs bekend is en de commissie daarover informeren;
Reactie. Het huurappartementen zijn bedoeld voor een middeldure huurprijs. De huurprijs zal variëren van
€ 750,00 tot € 1.300, afhankelijk van de grootte van het appartement. Verder gaat het hier niet om een
blanco situatie. Het bestemmingsplan voorziet reeds in de mogelijkheid tot het realiseren van
appartementen.
c. na te gaan of het laden en lossen ook problemen zou kunnen geven voor de omwonenden.
Reactie. In het voortraject is dit duidelijk aangegeven richting ontwikkelaar dat het laden en lossen moet
worden geregeld aan de voorkant. Dit is zo bepaald om problemen met laden en lossen te voorkomen langs
de Lemmerweg en louw Doniastraat. Aan de achterkant van de supermarkten zijn destijds speciale laad en
losvoorzieningen gerealiseerd om dit aan de voorkant te voorkomen.
Datum schriftelijke reactie
17 februari 2022

1

