
 

 

 
 
 
 

Motie Gratis 1e uur parkeren Amphiongarage  
 

De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 28 februari 2019; 
 

constaterende dat: 

- parkeergarage Amphion een erg lage bezettingsgraad heeft; 

- er bij de invoering van het dagtarief van € 4,- geen rekening gehouden is met kort parkeren voor 
bezoekers van het centrum; 

- de hoge parkeertarieven voor kortstondig bezoek aan het centrum, bezoekers ervan weerhoudt om 
alleen wat snelle inkopen te doen; 

 
overwegende dat: 

- de Amphion parkeergarage voldoende mogelijkheden biedt om het eerste uur gratis te parkeren; 

- hiermee parkeerders de garage zullen leren kennen als een uitstekende ruime parkeergelegenheid die 
op zeer korte loopafstand van de binnenstad ligt; 

- de Varkensweide en Catharina garage te grote financiële consequenties hebben voor een pilot; 

- het centrum baat heeft bij extra bezoekers en er op deze wijze weinig tot geen belemmering meer is 
voor het doen van snelle inkopen; 

- het Centrummanagement en de OVD het plan toejuichen om het eerste uur parkeren in de Amphion 
parkeergarage gratis te laten zijn; 

- de gederfde inkomsten van dit plan via cofinanciering uit het aanvalsplan binnenstad kan worden 
gefinancierd, dat wil zeggen dat gemeente en ondernemers hier gezamenlijk aan meebetalen; 

- het bij dit plan in eerste instantie om een pilot van 1 jaar gaat en vervolgens via evaluatie wordt 
besloten of er wordt verlengd; 

- de pilot via een goede marketingcampagne onder de aandacht kan worden gebracht voor de regionale 
bezoeker om de pilot te laten slagen; 

- het eerste uur gratis parkeren ook een aanjager zal zijn dat de bezoekers langer zullen verblijven; 
 
besluit het college op te dragen: 
een pilot te starten van één jaar voor het 1e uur gratis parkeren in parkeergarage Amphion, uitgaande van 
de volgende aspecten: 

- de pilot z.s.m. in te laten gaan; 

- de lagere opbrengst in parkeergarage Amphion en de kosten voor de marketingcampagne te 
financieren uit cofinanciering door ondernemers en gemeente vanuit het aanvalsplan binnenstad; 

- voor het einde van het (eerste) jaar de pilot samen met de raad te evalueren; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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