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Onderwerp:  

Aanpak overlast parkeergarage Albert Heijn 
 

 

Wij stellen voor:  

-  akkoord te gaan met het buiten de winkeltijden afsluiten van de parkeergarage 

naast Albert Heijn. 

-  uw besluit van 28 oktober 2010 om een verzinkbaar urinoir in het centrum te 

plaatsen in te trekken.  

-  te besluiten om van het budget voor het urinoir (groot €47.950,-) een bedrag 

van € 27.000,- beschikbaar te stellen voor het afsluiten van de garage en het 

restant af te ramen. 
 

Bestaand kader/doelstelling:  

Het doel is het gevoel van veiligheid vergroten voor de omwonenden van de 

parkeergarage. 
 

 

Inleiding: 

Parkeergarage 

Bewoners van de Molenstraat klagen al vele jaren over de overlast van hangjongeren 

in de parkeergarage naast de Albert Heijn. In het verleden hebben we al maatregelen 

getroffen door het rondom afsluiten van het begane grond gedeelte. Dit heeft zeker 

in het begin een positieve uitwerking gehad. Het afgelopen half jaar zijn de klachten 

weer behoorlijk toegenomen. Naar aanleiding hiervan zijn gesprekken gevoerd met 

omwonenden, de Boa’s en de politie.  

De ingang van de parkeergarage is altijd vrij gebleven om parkeren op de begane 

grond mogelijk te houden. Door de vele jongeren die hier samenkomen wordt de 

parkeergarage nauwelijks meer gebruikt buiten de reguliere openingstijden van de 

winkels.  

 

Uit intern overleg met betrokkenen is naar voren gekomen dat het permanent 

afsluiten van de parkeergarage buiten winkeltijden de beste oplossing is om de 

overlast te stoppen. 
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Verzinkbaar urinoir 

Bij de behandeling van het plaatsen van een verzinkbaar urinoir in het centrumgebied 

zijn we destijds uitgegaan van toen voorhanden zijnde cijfers van politie, 

toezichthouders en klachten van omwonenden. Inmiddels zijn deze, door regelmatig 

toezicht en de nodige processen verbaal, achterhaald en niet meer actueel. De 

overlast is afgenomen.  

De urgentie voor deze investering is hiermee komen te vervallen. De beschikbare 

middelen hiervan kunnen binnen het veiligheidsbudget ingezet worden voor het 

afsluiten van de parkeergarage.  
 

Argumenten: 

1.Afsluiten parkeergarage buiten winkeltijden dringt overlast terug. 

2. Maatregel verhoogt veiligheidsgevoel bewoners Molenstraat. 

3. Afname wildplassers door handhavingmaatregelen maakt verzinkbaar urinoir 

overbodig. 
 

Financiële dekking: 

In het investeringsplan is voor 2011 rekening gehouden met een investering van 

€47.950,00 voor het verzinkbare urinoir. 

Van dit beschikbare budget stellen we voor  € 27.000,00 in te zetten voor het 

afsluiten van de parkeergarage. Dit is op basis van een offerte. 

Het restant kan afgeraamd worden. 
 

Communicatie/Participatie: 

De afsluiting kondigen wij via de website en de gemeentepagina aan. Omwonenden en 

bedrijven worden door ons geïnformeerd. 

 

Urgentie: 

Gelet op de overlast is het wenselijk zo snel mogelijk de werkzaamheden uit te voeren. 
 

Kanttekeningen: 

nvt 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 
 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 
 

 

 

 

 

 

 

Geen stukken ter inzage gelegd. 

Informatie bij: mw. S. Kunnen, s.kunnen@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 283 

mailto:s.dekruijf@hillegom.nl

