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Inleiding
In 2006 heeft de Raad het Beelkwaliteitsplan voor het centrum van Tegelen vastgesteld. Hierbij hoort o.a.
de inrichting van de openbare ruimte. Voor de inrichting van het Wilhelminaplein is later bepaald dat dit
een verblijfsplein dient te worden. Het plein werd hiermee helemaal autovrij zonder parkeerplaatsen.
In 2006 was echter nog niet bekend dat de St. Martinuskerk de enige kerk in Tegelen is waar nog
kerkdiensten worden gehouden. Alle andere kerken zijn inmiddels onttrokken aan kerkdiensten. Dit
betekent dat mensen uit heel Tegelen naar de kerkdiensten komen in de St. Martinuskerk. Dit heeft weer
tot gevolg dat veel mensen, vaak ouderen die slecht ter been zijn, met de auto naar de kerk komen.
Aangezien er niet geparkeerd kan worden op het Wilhelminaplein dienen zij nu op veel grotere afstand
van de kerk, bijvoorbeeld bij de Bongerd of nog verder weg, hun auto te parkeren. Voor ouderen is de
afstand van de parkeerplaats naar de kerk te groot om te lopen.
Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn om tijdens kerkdiensten een beperkt deel van het
Wilhelminaplein tijdelijk open te stellen om te kunnen parkeren.
Op grond van het vorenstaande hebben wij de navolgende vragen:
1. Is het college bereid om bovengenoemde oplossing op korte termijn te onderzoeken? Zo ja,
wanneer kunnen de (tijdelijke) parkeerplaatsen gerealiseerd worden?
2. Indien bovengenoemde oplossing niet mogelijk is; ziet het college dan andere mogelijkheden om
ouderen de mogelijkheid te geven om deel te nemen aan de kerkdiensten in de St. Martinuskerk?
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