
PARKERINGSFORHOLD I RANDERS
Der skal sættes ind overfor kaotiske parkeringsforhold i boligkvarterer!

Parkeringsforhold har betydning for hvor vi vil bo, vores hverdag, hvor vi vil handler - og også i forbindelse

med afvikling af diverse arrangementer.

Ud over en strategi for parkering i midtbyen (som vi har beskrevet separat), så skal der derfor også kigges på

de kaotiske parkeringsforhold, som igennem mange år gradvist er blevet forværret. Dette gør sig gældende

for Danmarksgade-kvarteret og Jyllandsgade/Sjællandsgade-kvarteret, hvor arrangementer i byens

idrætsmekka omkring Arena Randers og Randers Stadion altid giver voldsomme parkeringsproblemer for

områdets beboere. Det parkeringskaos, der altid er ved afvikling af arrangementer i Arena Randers og i

forbindelse med superligakampe, hvor besøgende optager de parkeringspladser, der er beregnet til

områdets beboere, skal der findes permanente løsninger på.

Man må konstatere at de parkering mæssige ambitioner hos det siddende og tidligere byråd ikke har kunnet

følge med de sportslige ambitioner. Prisen, den betales af beboerne i området - hvilket selvsagt er helt

urimeligt.

ØSTBROEN har derfor følgende emner,  som vi ønsker at tage op:

● Parkeringsplan for Danmarksgade-kvarteret, med fokus på at forbedre parkeringsforholdende for

områdets beboere med flere og nære parkeringspladser

● Parkeringsplan for Jyllandsgade/Sjællandsgade-kvarteret som sikrer ordentlige parkeringsforhold for

områdets beboere - også ved arrangementer hhv. i Arena Randers og på Randers Stadion

● Ordentlige parkeringspladser for deltagere ved arrangementer hhv. i Arena Randers og på Randers

Stadion

– Besøgende til arrangementer skal have rig mulighed for at parkere uden at være til gene for

områdernes beboere, og derfor skal der bygges passende p-huse eller etableres p-forhold

der lever op til idrætsanlæggenes størrelse og afviklingen af arrangementer.

– Styrkelse og dialog med arrangører om guides og vagter til p-pladser m.v. i forbindelse med

arrangementer

● Fremsynede og tilstrækkelige parkeringsforhold i forbindelse med etablering af nye

beboelser/fortætninger i Randers by. Her tænkes f.eks. på nye boliger i forbindelse med Flodbyen

Randers/Byen til Vandet, hvor der skal sikres nok p-pladser og evt. revurderes p-normer til højere

krav.

De parkeringsmæssige ambitioner matcher ikke  de sportslige ambitioner - prisen betales af

beboerne i Jyllandsgade/Sjællandsgade-kvarteret!

SKAB VÆKST - FLYT TUNG TRAFIK OG TRÆNGSEL UD AF BYEN!

http://www.oestbroen.dk

