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Dilemma's rond Openbaar Vervoer
Wenselijk vanuit duurzaamheidsambitie gemeente, maar OV is nu
niet frequent en op afstand

Dilemma's rond Logistiek
Gaat over o.a. kleine vrachtwagens, bakwagens, bestelbusjes,
pakketdiensten, grotere vrachtwagens (evenementen) - ca. 100
voertuigen per dag via Artillerieweg

* OV-fietsen een prominente plek
* OV over water?
* Deelmobiliteit?
* Buurtbus over het terrein ipv langs?
* Regulier OV (bus 63) via terrein?
* Frequentie Hempont?

* Openbaar toegankelijk of via ontheffing?
* Onderscheid tussen parkeren en laden&lossen diffuus: werken
met tijdslot?
* Vindbaarheid?
* Gezamenlijke oplossingen afvalinzameling?
* Eenrichtingscircuits?
* Milieuzones?
Dilemma's rond Parkeren
* Autoluw voor nieuwe gebruikers in relatie tot bedrijfsvoering
bestaande gebruikers?
* Hoe omgaan met piekmomenten tijdens evenementen?
* Onderscheid tussen enerzijds parkeren en laden/lossen en
Kiss&Ride anderzijds;
* Parkeren op afstand of voor de deur in relatie tot
verblijfskwaliteit?
* Fietsparkeren?
* Vindbaarheid?
* Welke vorm van gereguleerd parkeren? Parkeerverbod? Blauwe
zone? Betaald parkeren?
* Aparte slagbomen per parkeerveld of één eenduidig regime
voor alles?
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