Beantwoording veel gestelde vragen VO Stadstuin De Ster

1. Hoe is Stadstuin De Ster straks toegankelijk?
In het verlengde van de toegang Nieuwstraat (tussen De Kring en Mariagaard) en de toegang
Molenstraat (tussen Tongerlohuys en ZinQ-gebouw) worden twee poorten voor toegang tot
de Stadstuin gerealiseerd. In samenwerking met beheerders van de openbare ruimte
onderzoeken we de mogelijkheden voor het afsluiten van de Stadstuin.

2. Verandert er iets ten aanzien van de bestaande toegang aan de Molenstraat tussen nrs. 16
en 34?
Tussen de panden Molenstraat 16 en 34 loopt er een pad naar het koetshuis toe. Dit pad is in
particuliere handen en kan door bewoners die er gebruik van maken/recht van overpad
hebben worden afgesloten met een poort. Het openen en sluiten van deze poort staat los
van de herinrichting van het gebied. Bezoekers van de Stadstuin maken straks gebruik van de
toekomstige poorten aan de Nieuwstraat en de Molenstraat (tussen Tongerlohuys en ZinQgebouw).

3. Kan er nog worden geparkeerd in de Stadstuin?
Stadstuin De Ster wordt vergroend en klimaatadaptief gemaakt. Het huidige gebruik als
parkeerterrein is niet goed te verenigen met dit uitgangspunt. Met het ontwerp worden
parkeerplaatsen opgeheven en worden aan de zuidzijde van het gebied 12 parkeerplaatsen
gerealiseerd (waaronder twee parkeerplaatsen voor invaliden). De parkeerplaatsen zijn
overdag beschikbaar voor vergunninghouders zone 1 en in de avonduren voor algemeen
gebruik. Dat wijzigen we met dit plan niet.

4. Zijn er voldoende parkeerplaatsen voor minder validen in het gebied beschikbaar ?
Bij de herinrichting van de Nieuwstraat zijn in de strook naast het politiebureau twee
parkeerplaatsen voor mindervaliden ingepast. Op dit moment zijn op de parkeerplaatsen
achter de schouwburg eveneens twee specifieke parkeerplaatsen voor mindervaliden
gemarkeerd. In het plan voor de Stadstuin blijven de twee parkeerplaatsen voor
mindervaliden aanwezig. Mindervaliden kunnen ook parkeren aan de Molenstraat, in de
parkeerstrook ter hoogte van de Kerkstraat.

