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Bijlage(n) 

Geachte heer Van der Kallen, 

In uw brief van 3 april 2014 stelt u ons vragen over Parkeren rond de Bredasestraat. Graag beantwoorden wij 

hieronder uw vragen als volgt. 

Vragen 

1. Is uw college met de voornoemde problematiek bekend? 

Antwoord: Ja, wij zijn bekend met een hoge parkeerdruk aan noord-oost kant van het centrum. 

2. Zo ja, Welke mogelijke maatregelen neemt uw college in overweging? 

Antwoord: Op 14 januari 2014 hebben wij besloten om het betaald parkeren op het Pastoor Joorenplein specifiek voor 

bewoners van de omgeving vrij te geven tussen 20:00 uur 's avonds en 08:00 uur 's ochtends. Alle belanghebbenden 

in de omgeving zijn van dit besluit op de hoogte gebracht. Hiermee zijn tijdens de avond en nacht ruim 100 

parkeerplaatsen extra beschikbaar voor de omgeving. 

3. Zo nee, is uw college bereid in dit kaderde problematiek te inventariseren? 

Antwoord: In de beleidsnota parkeren is opgenomen dat regelmatig parkeeronderzoeken plaatsvinden om de 

parkeerdruk te meten. Ook voor 2014 is een dergelijk onderzoek voor het gereguleerd gebied voorzien. Hierbij worden 

de door u genoemde straten uiteraard meegenomen. 

4. Welke parkeervoorzieningen is uw college voornemens te verlangen bij de eventuele bebouwing van het 

onbebouwde perceel aan De Statie inclusief de regeling van het gebruik daarvan? 

Antwoord: Voor deze ontwikkeling hanteert het college de door de raad vastgestelde Nota parkeernormering van juni 

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Mevr. A.M.A. Vrijenhoek 

- de Vries, bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277657. 
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