Gratis parkeren
Meer auto's, niet meer klandizie

Is GRATIS parkeren wel of niet de oplossing om meer BEZOEK naar de winkels in de BINNENSTAD te krijgen? Voor- en tegenstanders worden het er niet over eens. In Kampen leidden haperende PARKEERAUTOMATEN tot een noodgedwongen praktijkproef. De uitkomst?
Tijdens het gratis parkeren kwamen er meer auto’s, maar niet meer klandizie.
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De gemeente
heeft de ambitie
om een gastvrije,
vitale en autoluwe
binnenstad te
hebben
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PARKEERGEGEVENS
Kampen beschikt momenteel over 1195 parkeerplaatsen voor

uitsluitend voor vergunninghouders en zijn er 785 vrije parkeerplaat-

gemengd parkeren (betaald en vergunning). Daarnaast zijn er 60

sen. In 2017 wordt een bestaand parkeerterrein aan de rand van de

uitsluitend betaald, is er een blauwe zone met 75 parkeerplaatsen,

binnenstad omgezet in een parkeerdek met 230 plaatsen.

zijn er in de ring om de historische binnenstad 554 parkeerplaatsen
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