
 

Wilt u bij al uw correspondentie het zaaknummer vermelden. 

 

 

  

 

  

   

 

 

 

Beste heer, mevrouw, 

 

In de zomer van 2021 stuurden wij u een brief over het parkeerterrein tussen de 

Olympiade, Nieuwe Tiendweg en de Estafette. Daarin deelden wij u mee, dat het 

beslismoment over het al dan niet handhaven van het terrein nog een half jaar zou worden 

uitgesteld tot januari 2022. Veel winkels op het winkelcentrum waren wegens de 

coronamaatregelen tijdens het 1e halfjaar van 2021 gesloten. Er was op dat moment geen 

duidelijk beeld te schetsen van de parkeersituatie rond het winkelcentrum. 

 

Nog een keer overleg met u voordat we een definitieve beslissing nemen 

Wij zijn van mening, dat het parkeerterrein dient te worden gehandhaafd. Die mening 

baseren wij op parkeertellingen die in november 2021 door verkeerskundig bureau 

Goudappel B.V. zijn uitgevoerd. De resultaten van de tellingen zijn in een rapport verwerkt. 

De tellingen én het bijbehorende rapport kunt u inzien op onze website via de volgende 

link: http://www.krimpenaandenijssel.nl/Marathonfase2B 

 

De conclusies van het rapport:  

• de parkeerdruk in de omgeving van de Korf is fors toegenomen; 

• Het parkeerterrein aan de Olympiade wordt veel gebruikt door de gunstige ligging ten 

opzichte van de zuidelijke toegang van het winkelcentrum; 

• Het verwijderen van het parkeerterrein zal zorgen voor een toename van zoekverkeer en 

een onacceptabel hoge parkeerdruk in de directe (woon)omgeving; 

• Derhalve is het vanuit parkeer- en verkeerskundig oogpunt niet wenselijk het 

parkeerterrein te verwijderen. 

 

Maar zoals gezegd willen wij, voordat wij een definitieve beslissing nemen, graag nog een 

keer met u overleggen.  

Wij hebben namelijk begrepen, dat (een aantal) bewoners wenst dat het parkeerterrein 

wordt verwijderd.  

Wij hebben voorkeur voor handhaving van het terrein, maar willen graag nog een keer uw 

standpunt en argumenten vernemen. En uiteraard staan wij ook open voor suggesties voor 

eventuele aanpassingen van het terrein. Wij zelf willen, bij handhaving van het terrein, in 

ieder geval de oversteek voor voetgangers van het parkeerterrein naar het winkelcentrum 

v.v. verbeteren.  

 

http://www.krimpenaandenijssel.nl/Marathonfase2B
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Uitnodiging voor overleg 
Wij nodigen u uit voor dit overleg met wethouder de heer Anthon Timm op woensdag 2 
maart om 16.30 uur.  
Het lijkt ons goed om dit overleg ter plekke, op het parkeerterrein, te houden. Dus wij 
ontmoeten u graag op 2 maart daar! 
  
Met vriendelijke groet, 
Namens burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, 
 

 
  
Ing. J.A. Soede, 

Procesmanager Openbare Ruimte. 

 

 

 

 

 

 

 

 


