
 

 

Aan de bewoners van dit pand 

 

 

Onderwerp: Aanpak Palaceplein loopt vooruit op aanleg drain Parallel Boulevard 

Noordwijk, 2 juli 2020 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

Vanaf maandag 31 augustus a.s. wil de gemeente Noordwijk het parkeerterrein Palaceplein 
vernieuwen. De werkzaamheden lopen vooruit op de aanleg van de drain onder de Parallel Boulevard. 
Ze volgen uit de bestuurlijke prioriteit om de parkeervoorzieningen in Noordwijk aan Zee te 
verbeteren. 

Meer parkeergelegenheid en minder overlast tijdens aanleg drain 
Met de aanpak van het parkeerterrein Palaceplein maken we letterlijk en figuurlijk ruimte voor de 
aanleg van de drain onder de Parallel Boulevard, die eveneens bestuurlijke prioriteit heeft. Zo is het 
parkeerterrein tijdens de aanleg van de drain gewoon beschikbaar voor bewoners en ondernemers. 
Dit is hard nodig, omdat het aantal bouwplannen dat voor 2020-2025 op stapel staat de parkeerdruk 
alleen maar zal vergroten. 

Nieuwe planning in 4 fasen 
Voor het vernieuwen van het Palaceplein loopt de aanbesteding al. De nieuwe aanbesteding voor de 
rest van het project Parallel Boulevard volgt na de zomer. De nieuwe planning, in 4 fasen, ziet er als 
volgt uit: 

Herinrichting parkeerterrein Palaceplein, 
inclusief aanleg infiltratieriool 

September 2020 – februari 2021 

Aanleg drainage Parallel Boulevard Winter 2021-2022 en winter 2022-2023 

Herinrichting De Grent Na aanleg drain* 

Aanleg rotonde Vuurtorenplein en 
herinrichting deel van Het Wantveld 

Na aanleg drain* 

* In de maanden mei t/m augustus vinden er geen werkzaamheden plaats. 
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Voordelen nieuwe planning 
 Door achterstallig onderhoud heeft het parkeerterrein niet de gewenste uitstraling. Het 

vernieuwde Palaceplein is voor de zomer van 2021 weer beschikbaar als parkeerterrein; 

 Het parkeerterrein is tijdens de aanleg van de drain in de winter van 2021-2022 hard nodig 
voor bewoners en ondernemers uit de omgeving; 

 Het ontwerp van de drain en infiltratie wijzigt niet. Door het parkeerterrein Palaceplein alvast 
aan te pakken, kunnen we in de winter van 2021 direct met de aanleg van de drain onder de 
Parallel Boulevard starten. 

Uitbreiding parkeerplaatsen 
Mede naar aanleiding van vragen uit de gemeenteraad, had het college van B&W in eerste instantie 
plannen voor een tijdelijke parkeergarage op het Palaceplein. De minimaal 110 extra parkeerplaatsen 
zouden het parkeerprobleem tijdens het strandseizoen in 2021 kunnen verminderen. Inmiddels heeft 
de gemeente een goed alternatief op het oog: het terrein van bouwbedrijf Verloop op de kop van de 
Hoofdstraat/Schoolstraat. Als de koop van dit perceel rond komt, kan het nieuwe parkeerterrein voor 
de zomer van 2021 klaar zijn. 

Bel of mail ons gerust met vragen 
Begin augustus ontvangt u van ons meer informatie over de werkzaamheden op het Palaceplein. U 
hoort dan wat dit voor u betekent met betrekking tot bereikbaarheid en mogelijke hinder. 

Heeft u naar aanleiding van deze brief al vragen en/of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met 
het klantcontactcentrum van de gemeente Noordwijk via 071-3660000 of mail naar 
info@parallelboulevard.nl 

Met vriendelijke groet, namens het projectteam 

P.C. Verhoef 

Projectmanager 

deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend 

 


