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Aan de raad 

Samenvatting: 
Inmiddels zijn we begonnen met de afwerking van de parkeergarage Henri Dunant. Er is voor 
gekozen om de witte belijning rondom parkeervakken te vervangen door zwart geverfde 
rechthoekige vakken omdat dit minder snel vies wordt. Daarnaast is gekozen voor een flexibel 
systeem om het voetgangersgebied autovrij te maken. Dit systeem is minder kwetsbaar en in de 
praktijk beter toepasbaar dan vaste en/of k/appaaltjes. 
Wij stellen voor om de meerkosten voor te financieren uit de reserve strategische projecten en 
vervolgens in de jaren 2012 tot en met 2026 jaarlijks € 25.000,- uit het te verwachten voordeel 
op de exploitatiekosten van maaiveldparkeren terug te storten in deze reserve. 

Opdracht: 

Aanleiding: 
Op enkele onderdelen zijn hogere kosten ontstaan dan in de begroting is opgenomen. Voordat 
kan worden gestart met de verdere uitwerking van offertes en aanbestedingen, wordt dit 
inzichtelijk gemaakt. 

Doelstelling: 
Inzicht geven in de huidige financiële stand van zaken en keuzes maken over kwaliteit en dekking 
van meerkosten en extra investeringen om het project Dunantblok af te kunnen ronden. 

Mogelijke oplossingen: 

Voorgestelde oplossingen: 
Inmiddels is gestart met de afwerking van de parkeergarage Henri Dunant. In de voorbereidingen 
is er voor gekozen om de afwerking van de parkeervakken in de kelder te wijzigen. De witte 
belijning rondom parkeervakken vervangen we door zwartgeverfde rechthoekige vakken. Dit om 
te voorkomen dat de parkeervakken al snel besmeurd zouden raken door olielekkende auto's die 
op de grijze betonvloer lelijke vlekken zouden achterlaten. De iets hogere kosten in de uitvoering 
zullen naar verwachting leiden tot lagere kosten in de exploitatie. De vloer hoeft immers minder 
snel opnieuw te worden geschilderd, in plaats van zeer regelmatig te worden gereinigd. Daarom 
is het ook logisch om deze meerkosten ten laste te brengen van de parkeerexploitatie. Dat geldt 
eveneens voor de centrumafsluiting, waarmee we willen voorkomen dat auto's in het centrum 
kunnen komen. Er is gekozen voor een flexibel systeem om de weg vrij te houden voor 
aanwonenden en bevoorradingsverkeer. Een goedkoper systeem, met vaste en klappaaltjes heeft 
nadelen. Mensen zetten de paaltjes vaak na passeren niet terug. Ook zijn dit soort paaltjes nogal 
eens doel van vandalisme of raken ze beschadigd doordat mensen er tegenaan rijden. De 
fundering van de palen van een flexibel systeem zit veel dieper, aangezien deze palen in de grond 
wegzakken als er een pas tegen de paslezer wordt gehouden. Ook is de uitvoering bovengronds 
veel robuuster. 
In totaal is er voor de centrumafsluiting bij betaald parkeren en de parkeergarage een extra 
investering nodig van € 348.000,-. Dit is inclusief de parkeervakken i.p.v. de belijning in de 
parkeergarage. Tegenover deze extra investeringen is er een besparing op de reinigingskosten 
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van de parkeergarage, wat leidt tot lagere exploitatiekosten van naar verwachting circa € 5.600,-
per jaar, vanwege het toepassen van vakken i.p.v. belijning. 

Communicatie: 
Over het besluit is via de eigen communicatiekanalen geïnformeerd en via een persbericht waarin 
we de drie samenhangende nota's over de herinrichting van het openbaar gebied, financiën 
parkeergarage/openbaar gebied en financiën Dunantblok samenvoegen. Voor de omwonenden en 
andere belangstellenden is een informatieavond georganiseerd waar ze zijn geïnformeerd over de 
plannen voor de herinrichting van het openbaar gebied. Daarnaast heeft de portefeuillehouder het 
besluit toegelicht in de wekelijkse reguliere perstoelichting. De informatie laten we gepaard gaan 
met impressies van het openbaar gebied, aangezien beelden meer zeggen dan woorden. 

Effecten meten: 

Planning: 
Op basis van uw besluit volgt een aanbestedingsprocedure waarna vervolgens de gunning van de 
herinrichting openbaar gebied zal plaatsvinden. 

Concept Besluit: 
Wij stellen voor om de extra investering van € 348.000,- voor te financieren uit de reserve 
strategische projecten en vervolgens in de jaren 2012 tot en met 2026 jaarlijks € 25.000,- uit 
het aanbestedingsvoordeel op de exploitatie van het maaiveldparkeren terug te storten in deze 
reserve. 

Nijverdal, 15 februari 2011 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

De secretaris, < de burgemeester, 

H.G.M: Zwijnenberg 
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Advies commissie(s): 
De commissie grondgebied stemt ermee in dat het voorstel wordt voorgelegd aan de raad. 
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Aldus besloten, 

De raad van Hellendoorn, 

Nijverdal, 15 maart 2011 

De griffier, de voorzitter. 


