Beste mensen van het Stadslab,
De Wijkraad Stadshart/Valkenberg is verheugd dat er weer wat “lawaai” komt
over een van de lelijkste stukjes van Breda. Jarenlang hebben we meegedacht
met het ALS concept, dat helaas niet van de grond is gekomen. Helaas, omdat
ook de Wijkraad vindt en vond dat het idee van een “dwaalmilieu” en invulling
met woningen van alle soorten de stad ten goede zou komen.
Wel hebben wij alFjd grote problemen gehad met het realiseren van een grote
parkeergarage onder dit stukje Breda. Niet de garage op zich, maar de toegang
er toe, parkeergarages zijn als magneten, ze zuigen dagelijks grote hoeveelheden
(auto)blik op. Die uit- en ingang is/was bedacht in de Keizerstraat, waar tevens
de aan- en afvoer van producten zou plaatsvinden. Een onmogelijke plek waar je
zoveel verkeersbewegingen niet moet hebben Juist in de oude binnenstad
moeten we verkeersbewegingen zoveel mogelijk gaan vermijden en het laten
rijden van parkeerverkeer via de Vierwindenstraat, Keizerstraat en/
of Wilhelminasingel is dan ook uit den boze. Dit vanwege te de verwachten
drukte, (een garage met 2000 plaatsen zou zomaar 14.000 verkeersbewegingen
kunnen veroorzaken) maar milieuaspecten spelen hier ook een rol.
De Wijkraad Stadshart/Valkenberg heeR daarom desFjds al, in haar
beschouwingen over een wijkplan voor het stadscentrum, aan de Gemeente
Breda het voorstel gedaan om te kijken of de Chassé parking (onder het
stadskantoor) niet naar Haags voorbeeld d.m.v. een tunnel verbonden zou
kunnen worden aan de garage onder ALS.
Hierdoor zal het aantal verkeersbewegingen in bedoelde straten niet verhogen
en het in- en uitgaande parkeerverkeer kan direct via de Claudius Prinsenlaan
zijn weg naar huis vervolgen of beide garages inrijden.

Natuurlijk: we hebben niet uitgezocht wat dit kost, we weten niet welke riolering
of andere infrastructuur in de weg ligt, maar we willen de mogelijkheid om dit
stukje van de binnenstad te “verlossen” van veel autoverkeer niet zomaar laten
gaan.
Vandaar deze gedachte!
We hopen dat met deze grote uitbreiding in de stad nagedacht gaat worden over
de bereikbaarheid van de binnenstad, door het toepassen van onorthodoxe
maatregelen, die echter het leefmilieu zeer ten goede zullen komen.

Wellicht kunnen we over deze aspecten eens met elkaar van gedachten
wisselen!
M. vr. groeten
Piet Maanders
Voorzi[er Wijkraad Stadshart/Valkenberg

