P paradoks i Aalborg
Dagens udmelding i NORDJYSKE om flere P-pladser i det kommende budgetforslag
er da helt sikkert en go udmelding til både kunder og forretninger i Aalborgs midtby.
Sauers Plads er en rigtig go ide som jeg også tidligere har peget på - men netop den
strategiske placering af P-pladser er helt afgørende for midtbyen og for at undgå for
megen trafik rundt i byen i forhold til miljøhensyn. Jeg har før peget på Gåsepigens
parkeringsområde som helt åbenbart til et P-hus idet det kunne betyde, at bilister
der kommer nordfra over broen og bilister der kommer sydfra let og hurtigt kan nå
til p-pladser tæt ved midtbyen. Efter nedlæggelsen af rigtig mange p pladser på
Budolfi Plads er det åbenbart, at Gåsepigens p område falder naturligt ind for at løse
p behov i del af byen med Vesterbro – Bispensgade – Gravensgade – Vingaardsgade.
Der har gennem lang tid været en debat om der var behov for flere p-pladser.
Forvaltningen har klare tal på at der til stadighed er ledige p-pladser medens kunder
og forretningslivet har meldt om behov for flere p-pladser.
Paradokset er, at begge sider har ret. Min påstand er, at fortsætter vi med den høje
pris på P-pladser vil forvaltningen helt sikkert få ret i, at der er masser af ledige
p-pladser i fremtiden for kunderne har i øjeblikket et bevidst fravalg af midtbyen
som handelssted på grund af betalt parkering hvor konkurrence området i City Syd
markedsfører markant 2400 gratis p-pladser.
Derfor har butikslivet omvendt også ret i, at såfremt de skal overleve handler det om
rigelighed af p-pladser og jeg mener oveni, at vi er nødt til at se på pris strukturen
for p-pladser i midtbyen, så vi undgår kundernes fravalg af midtbyen.
Jeg har tidligere foreslået Gratis parkering fra fredag middag til mandag morgen for
at understøtte handel fra det store opland som i dag fravælger midtbyen. Det vil
kunne blive et godt konkurrence parameter for midtbyens butikker og skabe
overlevelse for vore butikker i Aalborgs Midtby.
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