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In maart 2018 heeft Goudappel Coffeng BV de onderzoeksrapportage naar de effecten op

verkeer en parkeren als gevolg van de IKC's in Markelo en Delden in opdracht van de

gemeente Hof van Twente afgerond. Naar aanleiding van een vraag bij de behandeling

van de rapportage s een erratum opgesteld. Onduidelijkheid is ontstaan tussen de

waarnemingen van de parkeervraag in de huidige situatie en de berekende parkeervraag

in de toekomstige situatie.

In tabel 3.4 van de rapportage is de theoretische parkeervraag voor de huidige

aanwezige functies gepresenteerd, Omdat in de huidige situatie in Markelo reeds een

kinderopvang aanwezig is is hiervoor de parkeervraag ook in de huidige situatie

theoretisch bepaald. In Delden is dit niet het geval, daarom is dit in tabel 3.4 niet als

zodanig opgenomen.

 

 

 

 

school aantalleerlingen _ aantal lokalen/omvang __ parkeervraag

Markelo

De zwaluw 280 n n

De Welp 10 5

kinderopvang 32 400 m?

(2 groepen van maximaal 16 kinderen)

totaal 2

Delden

Twickelo 135

De Toonladder 130

Rannink 70

totaal 15
 

Tabel 3.4: Theoretische parkeervraag medewerkers per school huidige situatie



In tabel 4.2 van de rapportage is de toekomstige parkeervraag voor de locatie in Markelo

gepresenteerd. Hierin staat gepresenteerd dat in de huidige situatie 11 parkeerplaatsen

benodigd zijn voor het personeel. Hierin is per abuis geen rekening gehouden met de

parkeervraag van het personeel van het kinderdagverblijf. De gepresenteerde

parkeervraag dient 17 parkeerplaatsen te zijn (11+6 voor KDV). Onderstaand is de tabel

met de juiste waarden gepresenteerd

 

huidige bezetting

 

 

“niet school

Markelo parkeercapaciteit gerelateerd’ parkeervraag

medewerkers halenen _ Totaal

brengen

huidige situatie 54 u 7 28 39

toekomstige 22 3 55

situatie

 

Exdusief halen en brengen aan de kinderopvang, omdat dt niet geljktijdig plaatsvindt.

Tabel 4.2: Overzichtparkeervraag huidige en toekomstige situatie
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