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Vanaf 1 september: flitsparkeren in de binnenstad
Vanaf 1 september start een proef waarbij bezoekers van de binnenstad kunnen 'flitsparkeren'
op speciale 'Shop&Go'-parkeerplaatsen. Op zo'n parkeerplaats mag je maximaal een half uur
parkeren voor een korte boodschap. De proef duurt ruim een jaar en wordt vervolgens
geëvalueerd. De gemeente heeft dit idee samen met Platform Binnenstad Arnhem (PBA)
gezamenlijk uitgewerkt. In totaal komen er op 6 locaties 21 Shop&Go-plaatsen rondom de
binnenstad.
Gastvrije binnenstad
'Met deze plaatsen bieden we een nieuwe service aan bezoekers die met de auto naar de stad komen
voor een korte boodschap. Omdat ze iets af willen geven of op willen halen. Of snel iets in één winkel
willen kopen', legt wethouder mobiliteit Roeland van der Zee uit. 'Op deze speciale Shop&Go-plaatsen
mogen ze dan maximaal een half uur staan. Daarna is de parkeerplaats weer vrij voor de volgende
flitsbezoeker. Zo maken we de binnenstad weer iets gastvrijer.'
Betalen met parkeer-app
De 21 Shop&Go-plaatsen zijn straks te vinden bij het Roermondsplein, de Langstraat, de
Rodenburgstraat, de Markt, de Beekstraat en de Jansbinnensingel. Ze zijn goed herkenbaar aan een
speciaal Shop&Go-logo. Het parkeertarief is hetzelfde als voor de andere parkeerplaatsen in de
binnenstad en kan alleen met een parkeer-app worden afgerekend. Elke willekeurige parkeer-app is
mogelijk. Er wordt per minuut afgerekend. Maximaal kost het €1,45 per half uur. ‘De ondernemers in
de binnenstad krijgen flyers die ze aan hun klanten kunnen geven. Daarmee kunnen ze hen
attenderen op de mogelijkheid om hun bestelling snel op halen. Dat maakt het voor klanten
eenvoudiger en vriendelijker dan dat ze een parkeerplek moeten zoeken voor een korte boodschap.
Zo maken we samen een gastvrije binnenstad’, aldus regisseur Platform Binnenstad Arnhem Marian
van Hooij.
Na één jaar evalueren
Bij de uitwerking van het flitsparkeren zijn ook het Arnhems Platform voor Chronisch zieken en
Gehandicapten (APCG), de Fietsersbond, bewonersplatform Arnhem6811, Arnhems Hart en
ondernemers vlakbij de Shop&Go-locaties geïnformeerd. Na één jaar wordt de pilot geëvalueerd en
wordt er besloten of Shop&Go in de Arnhemse binnenstad wordt voortgezet.
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