Motie
De Raad van de gemeente Tilburg, in vergadering bijeen op 12 november 2014 ter bespreking
van de Programmabegroting 2015
Constaterende dat
de Tilburgse parkeergarages dagelijks gesloten zijn van 04.30 tot 07.00 uur en op zondag
zelfs tot 10.30u. niet beschikbaar zijn. Bezoekers erg veel waarde hechten aan de kwaliteit,
bereikbaarheid, beschikbaarheid en serviceverlening van parkeren in het algemeen.
De TVP-fractie vanuit de binnenstad regelmatig signalen krijgt over (structurele) problemen
met geïrriteerde bezoekers aan het centrum, die mede ontstaan vanwege deze klantonvriendelijke sluitingstijden. Deze problemen met name betrekking hebben op de garages Tivoli en
Emmapassage en in mindere mate voor het Pt. Vreedeplein. Vrijwel ieder weekend voor
duizenden euro’s schade wordt aangebracht aan het meubilair van deze garages (ingeslagen
ramen, vernielde slagbomen, betaalautomaten etc.) Alleen al vorig weekend 4 slagbomen
(3 x Tivoli en 1 x Pt. Vreedeplein) zijn vernield waarbij vervanging/reparatie al gauw 1.000
euro per slagboom kost! Oorzaak: frustratie omdat men na een avondje stappen niet meer bij
de eigen auto kan.
Op de momenten dat de garages wel 24 uur per dag beschikbaar zijn (bv. tijdens de kermis) er
nauwelijks sprake is van vernielingen.
Van mening is dat
Tilburg als 6e stad van Nederland het niet kan maken om “dorpse sluitingstijden” voor de
parkeergarages te hanteren. De reden (bezuiniging op manuren) zijn doel volledig voorbij
schiet doordat op jaarbasis de herstelkosten van alle vernielingen veel hoger zijn dan de
service voor het met name in het weekend 24 uur per dag open en bemand (2 servicemedewerkers van P1 in totaal 11 uur per week extra inzet van vrijdag t/m. zondagochtend).
Draagt het College op
als proef de parkeergarages Tivoli en Emmapassage zo spoedig mogelijk (uiterlijk m.i.v.
1 januari 2015) een jaar lang ieder weekend (vrijdag t/m. zondag) 24 uur per dag open en
bemand te houden (“op afstand”) en de effecten/kosten (incl. vernielingen) te monitoren.
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