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Parkeerplekken Prinsesselaan/Begraafplaats St. Barbara
Omwonenden van de Prinsesselaan hebben vragen over de geplande aanleg van parkeerplekken langs
de Prinsesselaan. Om duidelijkheid te verschaffen en mogelijke zorgen weg te nemen, informeren wij u
via dit wijkbericht over de parkeerplekken en de plannen van de begraafplaats.
Begraafplaats St. Barbara heeft al vele jaren behoefte aan parkeergelegenheid voor de bezoekers van de graven
en begrafenisstoeten. Aangezien de begraafplaats op eigen terrein slechts zeven parkeerplekken heeft, parkeren
veel bezoekers hun auto langs de weg (Prinsesselaan). Dit is echter geen formele parkeerplek en deze situatie
draagt niet bij aan de verkeersveiligheid.
Al jarenlang bestaat een voornemen om een parkeerterrein aan te leggen ten behoeve van de begraafplaats.
De gemeente heeft destijds overleg gevoerd met St. Barbara, waar ook de Stichting Wilhelminapark e.o. bij
betrokken was, over de realisatie van parkeergelegenheid. Daarom is in het bestemmingsplan Wilhelminapark,
Buiten-Wittevrouwen voor de locatie Prinsesselaan 20 al een ‘wijzigings-bevoegdheid’ opgenomen.
De begraafplaats heeft in 2016 het college van burgemeester en wethouders gevraagd van deze bevoegdheid
gebruik te mogen maken. Het doel van het wijzigingsplan is om de aanleg van 34 parkeerplaatsen mogelijk te
maken en zo het parkeerprobleem langs de stoeprand van de Prinsesselaan op te lossen. Het Wijzigingsplan
Wilhelminapark, Buiten-Wittevrouwen, 1e wijziging, Prinsesselaan 20, en de omgevingsvergunning hebben van
12 januari tot 22 februari 2018 ter inzage gelegen.
Onlangs heeft Begraafplaats St Barbara plannen ontwikkeld voor de aanleg van een kleinschalige crematoriumfaciliteit op hun eigen terrein. Daarover werd maandag 19 februari een informatiebijeenkomst gehouden voor
omwonenden. Naar aanleiding van deze bijeenkomst hebben diverse omwonenden een zienswijze ingediend
tegen de aanleg van de 34 parkeerplekken. Er is echter geen direct verband met het plan voor een kleinschalige
crematoriumfaciliteit. Het idee voor een crematorium-faciliteit is nog in de plan-/ontwerpfase. Als dit plan in
een verder stadium is, start er een inspraaktraject voor deze crematorium-faciliteit.
Duidelijk is dat er behoefte is aan parkeergelegenheid bij de begraafplaats. De aanleg van parkeerplekken voor
de bezoekers van de begraafplaats draagt tenslotte bij aan de verkeersveiligheid op de Prinsesselaan.
De gemeente werkt aan de beantwoording van de zienswijzen en het streven is om in mei/juni een definitief
besluit te nemen over de realisatie van de geplande 34 parkeerplekken.
Inloopbijeenkomst donderdag 24 mei
Wij hopen dat dit wijkbericht antwoord geeft op mogelijke vragen die u als omwonende heeft.
Heeft u nog vragen, dan bent u van harte welkom om langs te komen bij Wijkbureau Oost (F.C. Dondersstraat 1)
op donderdag 24 mei tussen 17.00 en 18.30 uur. Het is geen plenaire bijeenkomst, dus u kunt komen wanneer
het u schikt. Vanuit de gemeente en Stichting Wilhelminapark e.o. zijn enkele mensen aanwezig om uw vragen
te beantwoorden.

Verspreidingsgebied:
Prinsesselaan, Museumlaan, Emmalaan, Stolberglaan, Oudwijk (ged.), Nassaustraat, Graaf Adolfstraat,
Prinses Marijkelaan, J.W. Frisostraat
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