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Interview met gasthoofdredacteur Herman Timmermans
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dernemers net zo naar parkeren en bedrijven-
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terreinen gaan kijken als naar hun eigen bedrijf.
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sector). Daarom komt er geen goede oplossing.

We moeten als
gastheer met
parkeren omgaan

kosten, maar vanwege opbrengsten. UiteindeVENLO

lijk kan het er zelfs toe leiden dat de overheid

chauffeur die op zo’n Truckstop kan eten, dou-
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chen en overnachten zal daarvoor gaan beta-
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Dat kon echter niet meer.”

parkeergarages. “Daar betalen we ook voor
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ste brengt het meer opbrengsten met zich mee.
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service en faciliteiten. Dat gaan we ook doen
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op een bedrijventerrein met een Truckstop.”

er een aantal zaken gebeuren. En dat gebeurt

Want door meer traffic stijgt de urgentie om
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een oplossing te vinden.”
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