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Team Verkeer en Vervoer 
Postbus 91 
8200 AB Lelystad 

Geacht College, 

Gelet op artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen wegverkeer (BABW) {Stb.1990, 460); 
Gelet op artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Stb. 1994,1) 

Advies in zake voorgesteld besluit: 201017811 
Tijdelijke functiewijziging indeling parkeerterrein Zuiderwagenplein. 

Aanleiding: 

Op een gedeelte van het Zuiderwagenplein wordt een tijdelijke nachtopvang voor daklozen 
ingericht. Dit gaat ten koste van parkeerruimte en de functie van het terrein wordt anders en 
onttrokken aan de functie van parkeerruimte en weg. 

Probleemstelling/motivering: 

Op een deel van het parkeerterrein op het Zuiderwagenplein wordt een tijdelijke nachtopvang voor 
daklozen gerealiseerd. De tijdelijkheid is voor een periode van minstens vijf jaar. 
Door de bouw van deze opvang worden 37 parkeerplaatsen op het terrein opgeheven. Ook een 
gedeelte van de rijbaan op het parkeerterrein zal voor het verkeer niet meer gebruikt kunnen 
worden. 
Doordat de parkeerdruk op het parkeerterrein niet hoog is zal er voldoende parkeerruimte 
overblijven. 

Advies: 

Ik adviseer u op het parkeerterrein van het Zuiderwagenplein 37 parkeerplaatsen op te heffen ten 
behoeve van de tijdelijke nachtopvang. 
Ik adviseer u het verkeersbesluit hierover te laten vervallen op het moment dat de tijdelijke opvang 
weer verwijderd wordt en de parkeerruimte weer gebruikt kan worden voor het parkeren van 
voertuigen. 

De in deze brief genoemde wegen zijn gelegen binnen de bebouwde kom van de gemee 
Lelystad en in onderhoud bij de gemeente Lelystad. 

«waakzaam en dienstbaar» 
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Tegen het voorgestelde verkeersbesluit bestaat bij de politie Midden-Nederland geen bezwaar. 

De korpschef van de politie, namens deze de politiechef van de regionale eenheid Midden 
Nederland, 

Namens deze, 

G.J. Groothoff 

De brigadier van politie, verkeersspecialist, afdeling DROS lnfra. 

«waakzaam en dienstbaar» 
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