Purmerend ontdekt voordelen mobiele parkeergarage
Purmerend had de primeur. De Noord-Hollandse gemeente opende dit jaar als eerste
een mobiele parkeergarage. Snelheid, flexibiliteit, duurzaamheid én een aantrekkelijke
prijs gaven de doorslag bij de keuze, aldus verantwoordelijk wethouder Hans Krieger
(fysieke leefomgeving, milieu en verkeer & vervoer).
“Purmerend gaat de komende jaren flink op de schop. Parkeren is daarin een belangrijk
onderdeel. Zo bouwen we een aantal ondergrondse parkeergarages. Maar op korte termijn
zou daardoor juist parkeerruimte verdwijnen, onder meer rondom de Koemarkt, het centrale
horecaplein. Als gemeente moet je dan voor een goede, betaalbare oplossing zorgen. En dat
bleek een tijdelijke, demontabele parkeergarage.”
“In slechts zes weken is een drielaagse garage neergezet met zo’n 230 parkeerplaatsen.
Vooraf hebben we zelf kostenberekeningen gemaakt, maar de uiteindelijke prijs per
parkeerplaats is ons zeker meegevallen. De garage blijft maximaal vijf jaar staan. Daarna
wordt hij weer opgehaald. Maar we denken er nu al over om hem tegen die tijd op een andere
locatie opnieuw neer te laten zetten.”
“Zo’n garage wordt als een bouwpakket in elkaar gezet. De combinatie van staal en een soort
harde kunststof maakt de garage heel sterk, maar ook heel licht. Daarom kun je zo’n garage
overal eenvoudig neerzetten. De impact op de omgeving is nul: na het weghalen is er niets
meer van te zien. De leverancier gebruikt vervolgens alle onderdelen weer voor nieuwe
garages. Alles wordt dus hergebruikt.”
“De garage is heel gebruiksvriendelijk, zowel om in en uit te rijden, maar ook wat sociale
controle betreft. Geen ingewikkelde bochten of steile hellingen, veel licht en zicht. Natuurlijk
hadden we eerst wel wat twijfel. Zo’n nieuw soort garage, is dat wel veilig, lopen we
misschien een risico? Maar niets daarvan. Het is een heel serieuze partij. Ze werken met
gerenommeerde partners, zoals advies- en ingenieursbureau DHV voor de techniek.”
“De reacties zijn heel positief, ook wat het uiterlijk betreft. Als huurder kun je dat zelf
bepalen. Wij hebben op deze historische plek gekozen voor grote foto’s van het Purmerend
van vijftig en honderd jaar geleden. Veel mensen vinden de garage daardoor zelfs een
aanwinst voor de stad. Zeker in een binnenstad niet onbelangrijk. Eén ondernemer heeft zelfs
al gemeld dat zijn omzet door de garage is gestegen.”

