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Samenvatting 
 

De gemeente Steenbergen heeft een parkeeronderzoek laten uitvoeren in de kern Dinteloord. Dit is 

primair gedaan in het kader van de ruimtelijke visie voor CentrumHaven Dinteloord uit 2017 met 

bijbehorend uitvoeringsprogramma. Hierin zijn een aantal acties benoemd ten aanzien van verkeer in 

en rond het centrum. Deze hebben vooral betrekking op het parkeren. Ook vanuit de algemene 

projectenlijst van de gemeente zijn een aantal relevante acties naar voren gekomen. In juni 2019 is 

zodoende een onderzoek uitgevoerd naar zowel het auto- als het fietsparkeren in Dinteloord. 

 

Voor het autoparkeren volgen uit het onderzoek een aantal aandachtspunten maar er is geen sprake 

van structurele knelpunten. Er zijn straten met een te hoge bezetting (ofwel, er staan meer auto’s 

geparkeerd dan dat er eigenlijk plaats voor is) maar het merendeel is gelegen nabij straten met een 

lage bezetting, ofwel met restcapaciteit. De locaties waar geparkeerd kan worden, komen dus 

grotendeels overeen met de locaties waar er behoefte is aan parkeren. Er zijn echter een tiental 

woonstraten waar de parkeerdruk in de avond- en nachturen zeer hoog is en er in de nabijheid geen 

restcapaciteit voorhanden is.   

 

Ook in het centrum komen enkele momenten voor dat de parkeervraag groter is dan het aanbod, 

maar dit is kortdurend en ook hier is in de directe omgeving restcapaciteit beschikbaar. De resultaten 

vragen niet om extra parkeercapaciteit zoals verplaatsing van het busstation zou kunnen opleveren. 

De verwachte groei van het verkeer en dus van het parkeren kan aanleiding zijn om hier op vooruit-

lopend wel deze mogelijkheid aan te grijpen en extra parkeercapaciteit te realiseren. Een deel van 

deze groei kan echter opgevangen worden binnen de huidige capaciteit. Een theoretische toetst geeft 

aan dat dat ook geldt voor parkeerbehoefte volgend uit voorzienbare ruimtelijke ontwikkelingen. 

Hier moet echter de kanttekening bijgeplaatst worden dat deze theoretische toets niet zonder meer 

in de praktijk toegepast kan worden en dat rekening gehouden moet worden met de principes van 

het terugverdienmodel van herontwikkelingen als ook met de ervaringen in de praktijk. 

 

Omdat er geen grote, structurele knelpunten zijn geconstateerd, is er vanuit parkeren geen directe 

aanleiding om te kijken naar de verkeerscirculatie in Dinteloord en de routering naar parkeer-

gelegenheden. De knelpunten die in en rond het centrum voorkomen, zijn niet zozeer een gevolg van 

ontoereikende capaciteit maar van onvoldoende verdeling van de behoefte. Dit komt bijvoorbeeld 

omdat op sommige momenten verschillende doelgroepen kortstondig maar tegelijkertijd parkeer-

behoefte vragen. Een van deze doelgroepen zijn de werknemers van lokale ondernemers. Door bij 

hen het initiatief te leggen voor het beter spreiden van de parkeerbehoefte van werknemers, ontstaat 

er meer ruimte voor de parkeerbehoefte van bijvoorbeeld bezoekers zoals winkelend publiek. Een 

vorm van verkeerscirculatie kan hier bij helpen, zoals het invoeren van éénrichtingsverkeer in de 

straten rondom het centrum. Dit kan aansluiten op het voorgenomen éénrichtingsverkeer in het 

smalle deel van het noordoostelijke deel van het Raadhuisplein, als onderdeel van een gewenste 

herinrichting van dat deel. 

 

Voor het fietsparkeren is alleen het centrum onderzocht. Bij het busstation staan een overdekte en 

een niet-overdekte stalling. De eerste kent op momenten een hoge bezetting, de gezamenlijke 

capaciteit is toereikend voor de totale vraag. Rondom het Raadhuisplein hebben de vier fietsen-

stallingen voldoende capaciteit, ook als de buiten de stalling geplaatste fietsen worden meegeteld. 

Echter, aan de zijde van Action zijn geen fietsenstallingen aanwezig. Het is zodoende mogelijk dat 

fietsen die ver van de stallingen vandaan staan bij de winkels aan deze zijde horen. Een aanname is 

dan dat het aanbod van stallingsvoorzieningen niet aansluit de vraag.  
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1. Inleiding 
 

De gemeente Steenbergen heeft een parkeeronderzoek laten uitvoeren in de kern Dinteloord. Dit is 

gedaan in het kader van het plan CentrumHaven Dinteloord. Eind 2017 is een ruimtelijke visie 

opgesteld met “randvoorwaarden voor ontwikkeling op basis van input van bewoners en gebruikers”. 

Een belangrijk onderdeel van dat plan is een grootschalige herinrichting van het havengebied dat 

bijna is afgerond. Uit de visie en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma volgen ook aandachts-

punten voor verkeer en parkeren voor het centrum. De volgende relevante acties zijn benoemd: 

- Onderzoek routering en instellen éénrichtingsverkeer oostzijde Raadhuisplein 

- Onderzoek parkeerbehoefte en –locaties 

In de projectenlijst Verkeer van de gemeente zijn verder de volgende relevante onderzoeksvragen 

genoemd voor het centrum van Dinteloord: 

- Verkeerscirculatie 

- Parkeerdruk / nut en noodzaak blauwe zone 

- Fietsparkeren 

- Alternatieve parkeerruimte 

 

Naar aanleiding hiervan is een onderzoek uitgevoerd dat inzicht geeft in zowel het auto- als het fiets-

parkeren. Het gaat primair om het parkeren: wat is de huidige capaciteit en wat is de wenselijke 

behoefte in zowel de huidige als in de toekomstige situatie. Aanvullend is advies gevraagd of, en zo ja 

hoe de routering naar de verschillende parkeergelegenheden verbeterd kan worden. 

 

Een andere actie uit het uitvoeringsprogramma is het uitvoeren van een onderzoek naar het 

verplaatsen van het busstation dat is gelegen aan de zuidzijde van het centrum. Dit valt buiten het 

parkeeronderzoek, maar dat moet wel aantonen of de ruimte van het busstation wel of niet beter 

ingericht zou kunnen worden met nieuwe parkeercapaciteit. 

 

We hebben drie bureaus aangeschreven en aangeboden een offerte op te stellen. Hieruit hebben we 

onderzoeksbureau DataCount gekozen dat samenwerkt met adviesbureau Empaction voor beleids-

inhoudelijke advisering.  

 

1.1 Context 

 

Dit rapport is een inhoudelijke beschouwing en uitwerking van het gehouden parkeeronderzoek en 

de resultaten daarvan, gericht op de beantwoording van vragen en uitwerking van acties volgend uit 

de ruimtelijke visie CentrumHaven Dinteloord (2017) en enkele beleidsvraagstukken. Het geeft geen 

volledig en afgewogen beeld van het totale parkeervraagstuk in de kern Dinteloord. Bij eventuele 

verdere uitwerking van het rapport, zoals het bepalen van maatregelen of het maken van beleids-

keuzes, moeten dan ook andere relevante bronnen betrokken worden en aanvullende input gezocht 

worden. Daaronder vallen bijvoorbeeld informatie, ervaringen en wensen van bewoners en 

ondernemers. Het rapport zelf kan ook betrokken worden bij andere (ruimtelijke) ontwikkelingen en 

bij het opstellen, actualiseren en het toepassen van beleidsstukken en -opgaven. Hierbij geldt 

eveneens dat het rapport niet de enige en volledige bron is voor het onderwerp parkeren in 

Dinteloord en dat ook hierbij andere bronnen en input meegenomen moeten worden. 

 

 

 

 

   



 

 

2. Uitvoering 
 

Het parkeeronderzoek bestaat uit twee delen: een onderzoek naar het autoparkeren en een 

onderzoek naar het fietsparkeren. Het onderzoeksgebied voor het autoparkeren heeft betrekking op 

vrijwel de gehele kern Dinteloord, met 

fietsparkeren is beperkt tot het centrum.

 

Figuur 1. Onderzoeksgebied autoparkeren

 

Figuur 2. Onderzoeksgebied fietsparkeren

 

Het parkeeronderzoek bestaat uit twee delen: een onderzoek naar het autoparkeren en een 

onderzoek naar het fietsparkeren. Het onderzoeksgebied voor het autoparkeren heeft betrekking op 

vrijwel de gehele kern Dinteloord, met uitzondering van het parkeerterrein bij de sportvelden. Het 

fietsparkeren is beperkt tot het centrum. 

Onderzoeksgebied autoparkeren. 

 
Onderzoeksgebied fietsparkeren. 
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Het parkeeronderzoek is uitgevoerd in week 26 op vier dagen: dinsdag 25, donderdag 27, vrijdag 28 

en zaterdag 29 juni 2019. Voor zowel het auto- als het fietsparkeren is op verschillende momenten 

geteld: op de dinsdag en donderdag ’s ochtends, ’s middags, ’s avonds en ’s nachts, op zaterdag 

’s ochtends, ’s middags en ’s avonds en op vrijdag alleen in de avond. De vrijdag is in principe geen 

representatieve dag, maar vanwege de koopavond is er wel een avondtelling gehouden.  

 

Met uitzondering van de vrijdag is er geteld in de ochtend, de middag, de avond en de nacht. Op 

vrijdag is er alleen in de avond geteld vanwege de koopavond. Voor de andere meetmomenten is de 

vrijdag niet relevant omdat de dinsdag en donderdag een betere afspiegeling geven van werkdagen. 

In totaal zijn er dus 12 meetmomenten. Zo is een representatief beeld verkregen van het parkeer-

gedrag in Dinteloord. De resultaten zijn digitaal opgeleverd en kunnen met kaartbestanden 

inzichtelijk worden gemaakt. 

 

Voor het verkrijgen van inzicht in de parkeerbehoefte en het parkeermotief van het autoparkeren is 

alleen onderzoek gedaan op donderdag en zaterdag. Voor deze gegevens moeten namelijk ook 

kentekens
1
 genoteerd worden zodat het beduidend arbeidsintensiever werk is. Met deze twee dagen 

kunnen echter wel voldoende relevante gegevens verzameld worden en zijn deze ook voldoende 

bruikbaar voor analyse. Voor het parkeermotief wordt onderscheidt gemaakt in bewoners, 

kortparkeren en langparkeren. Het onderscheid wordt bepaald door het aantal keer waarop een 

kenteken is waargenomen en op welke momenten. Zo worden ’s nachts waargenomen kentekens 

aangeduid met het motief bewoner. 

 

Het onderzoek heeft een grote hoeveel data voortgebracht dat door DataCount digitaal is opgeleverd 

aan de gemeente. Dit bronbestand is een Excel-bestand waarin allerhande berekeningen zijn te 

maken. Op basis van dit bronbestand zijn de onderzoeksvragen uitgewerkt. Empaction heeft 

inhoudelijk geadviseerd over de cijfermatige onderbouwing van deze uitwerking. Dat advies vormt de 

basis van voorliggend rapport. Zowel het adviesrapport van Empaction als het bronbestand van 

DataCount worden niet openbaar gemaakt. Het bronbestand kan de gemeente ook gebruiken voor 

andere aan parkeren gerelateerde vraagstukken en opgaven als ook bij de uitwerking van het 

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan dat momenteel wordt opgesteld. 

 

De verschillende acties en onderzoeksvragen hebben met name betrekking op het autoparkeren en 

beperkt op het fietsparkeren. We hebben deze acties en vragen concreet gemaakt: 

 

Voor de auto: 

- Wat is de parkeercapaciteit en de parkeerdruk 

- Wat kan er gezegd worden over de parkeerbehoefte en het parkeermotief 

- Kunnen er oplossingsrichtingen gegeven worden bij geconstateerde parkeerproblemen 

- Is een blauwe zone nuttig voor het parkeervraagstuk 

- Is de locatie van het busstation zinvol als extra parkeergelegenheid 

- Wat kan er gezegd worden over de verkeerscirculatie in Dinteloord 

- Wat kan er gezegd worden over de routering naar de parkeergelegenheden 

- Onderzoek routering en instellen éénrichtingsverkeer oostzijde Raadhuisplein 

 

Voor de fiets: 

- Wat is de parkeercapaciteit en de parkeerdruk in het centrum 

- Wat kan er gezegd worden over de parkeerbehoefte 

- Kunnen er oplossingsrichtingen gegeven worden bij geconstateerde parkeerproblemen 

  

                                                           
1
 Het onderzoek is uitgevoerd conform de Algemene verordening gegevensbescherming. Zo zijn van de 

kentekens alleen de eerste vier karakters genoteerd zodat deze niet herleidbaar zijn. 
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3. Autoparkeren 
 

Het onderzoeksgebied is in 263 straatsecties ingedeeld. Een straatsectie is een deel van de straat 

tussen twee kruispunten. Eén weg kan zodoende uit meerdere straatsecties bestaan. Voor elke 

straatsectie is de capaciteit bepaald, ofwel het aantal aanwezige parkeerplaatsen. Op wegen waar 

geen parkeervakken zijn en er langs de kant van de weg mag worden geparkeerd, is de capaciteit 

bepaald door de lengte van de sectie te delen door een standaardmaat voor een autolengte volgens 

de richtlijnen van het CROW. Aanvullend is aangegeven of een parkeerplaats is gereserveerd voor een 

bepaalde doelgroep zoals mindervaliden of laden/lossen. Ook is aangegeven als een parkeerplaats 

niet bruikbaar is vanwege bijvoorbeeld een container of bouwmaterialen. 

 

Het komt ook voor dat er straten zijn waar niet geparkeerd zou kunnen worden uitgaande van de 

richtlijnen voor maatvoering. Een uitzondering is hier gemaakt voor de parallelwegen van de 

Steenbergseweg, omdat hier wel veel wordt geparkeerd. 

 

3.1 Parkeercapaciteit en parkeerdruk 

 

Het onderzoeksgebied heeft een parkeercapaciteit van 3.009 auto’s. Dat is de som van zowel de als 

zodanig aangeduide parkeervakken als van de straten waar geparkeerd mag worden maar er geen 

aangeduide voorzieningen zijn. Van dit aantal zijn 40 parkeerplaatsen gereserveerd: 31 voor 

mindervaliden, 6 voor elektrische voertuigen en 3 overig. Van de 2.969 niet-gereserveerde 

parkeerplaatsen, die dus geen beperking van gebruik kennen, zijn er 1.569 daadwerkelijk als parkeer-

gelegenheid aangeduid. De capaciteit van 1.400 bestaat dus uit straten waar geparkeerd mag worden 

en is de uitkomst van een theoretische berekening van straatlengte en gemiddelde voertuiglengte. 

 

Voor het totaal van alle onderzoeksmomenten en straatsecties blijkt een gemiddelde bezetting van 

55%, dat is gemeten de parkeerdruk. Per onderzoeksmoment geldt de volgende bezetting: 

 

Onderzoeksmoment Capaciteit Bezetting 

Dinsdagochtend 3.009 1.419 47% 

Dinsdagmiddag 3.009 1.413 47% 

Dinsdagavond 3.009 1.756 58% 

Dinsdagnacht 3.009 1.934 64% 

Donderdagochtend 3.009 1.408 47% 

Donderdagmiddag 3.009 1.317 44% 

Donderdagavond 3.009 1.791 60% 

Donderdagnacht 3.009 1.953 65% 

Vrijdagavond 3.009 1.789 59% 

Zaterdagochtend 3.009 1.656 55% 

Zaterdagmiddag 3.009 1.679 56% 

Zaterdagavond 3.009 1.826 61% 

Eindtotaal 36.108 19.941 55% 

 

Tijdens de twaalf meetmomenten komen verspreid door Dinteloord op enkele momenten locaties 

(straatsecties) voor dat de parkeerdruk hoog is, ofwel een bezetting van 85% of hoger. Dit is meestal 

niet direct als probleem aan te duiden: in de directe omgeving van een straatsectie met hoge 

parkeerdruk is in veel gevallen capaciteit beschikbaar in een nabijgelegen straatsectie. Dat geldt 

echter niet voor een aantal woonstraten in de nachtelijke uren. Dat is verder uitgewerkt in paragraaf 

3.1.1. In paragraaf 3.2 gaat het over de parkeersituatie rond het Raadhuisplein en omgeving en in 3.3 

over die van de voorzienbare ruimtelijke ontwikkelingen. 
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De capaciteit is op donderdagochtend kleiner omdat dan een deel van de parkeergelegenheid op het 

Raadhuisplein gebruikt wordt voor de markt. Dit heeft geen significant effect op de parkeerdruk. 

 

3.1.1 Hoge parkeerdruk woonwijken 

 

In een aantal straten van Dinteloord is ’s nachts de bezetting van parkeerplaatsen groter dan 95%. 

Voor de meeste van deze straten is er voldoende restcapaciteit in de directe omgeving (binnen een 

loopafstand van 150 meter) om deze ‘overvraag’ op te vangen. Voor de volgende straten is dat – met 

name in de avond en nacht – echter niet het geval: 

 

De Vriesstraat 

Van Nesstraat 

Europastraat 

Van Oldenbarneveltstraat 

Oosterstraat 

Westgroeneweg 

Prinses Marijkestraat 

Wilhelminastraat 

Van Hogendorpstraat 

De Pinas 

 

Ook in de directe omgeving van deze straten is er onvoldoende capaciteit om de ‘overvraag’ op te 

vangen. Lokaal kan het voorkomen dat bewoners zijn aangewezen op een parkeerplaats die op een 

grotere loopafstand ligt. Dat verklaart ook waarom de bezetting in een aantal straten hoger ligt dan 

100%. Op deze locaties is het aantal waargenomen parkeerders groter dan het formele aantal 

parkeerplaatsen. Er is sprake van foutparkeerders, vermoedelijk omdat sommige parkeerders 

(bewoners) niet bereid zijn te zoeken naar een parkeerplaats op grotere afstand. Men wil zo dichtbij 

mogelijk parkeren. De hoge parkeerdruk werkt ook belemmerend voor het kunnen aanbieden van 

oplaadpalen omdat hiermee de schaarse parkeercapaciteit verder wordt beperkt. 

 

De mogelijkheden om iets aan de hoge parkeerdruk te doen in deze wijken, zonder 

een vorm van parkeerregulering toe te passen, zijn beperkt. De fysieke ruimte voor het 

uitbreiden van capaciteit is meestal nihil in bestaande woonwijken. Relatief grote 

loopafstanden moeten dan geaccepteerd worden. Een mogelijkheid is om het 

stoepparkeren in bepaalde situaties ook formeel toe te staan. Daardoor ontstaat er 

meer ruimte op de rijbaan zodat het parkeren minder bezwaarlijk is. De feitelijke 

parkeercapaciteit neemt hierdoor niet toe, maar je faciliteert de vraag wel beter. 

Echter, voor een dergelijke maatregel moet ook het trottoir voldoende ruimte bieden, 

wat in deze woonwijken niet aannemelijk is. In de nieuwbouwstraten rondom De Pinas 

zijn nog wel mogelijkheden om extra parkeercapaciteit in te passen. 

 
 

 

Ook kan gedacht worden aan het invoeren van éénrichtingsverkeer. Het invoeren 

van éénrichtingsverkeer is een mogelijkheid om verkeersstromen te sturen, met als 

gevolg dat je parkeerders naar gewenste parkeerplaatsen leidt. Voor woonwijken 

staat de bestemming van bewoners echter al vast: namelijk het vinden van een 

parkeerplaats zo dicht mogelijk bij het eigen huis. Het invoeren van éénrichtings-

verkeer verandert alleen de route hoe mensen naar deze plek rijden en niet zozeer de 

vraag naar parkeren op een bepaalde locaties. Het gevolg is dat er extra verkeer komt 

door het omrijden naar de bestemming. De parkeerdruk blijft min of meer gelijk. Het 

inrichten van éénrichtingsverkeer is op zichzelf geen zinvolle maatregel om de 

parkeerdruk mee te reguleren in woonwijken. 
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Wel kan het invoeren van éénrichtingsverkeer mogelijkheden geven voor het herindelen van de 

openbare ruimte, waardoor mogelijk meer ruimte ontstaat voor het creëren van extra parkeer-

plaatsen. Er moet zorgvuldig afgewogen worden of in sommige straten parkeercapaciteit gewonnen 

kan worden met het invoeren van éénrichtingsverkeer en zo ja, of dit opweegt tegen omrijdafstanden 

en het verplaatsen van verkeersstromen. Ook moet goed gekeken worden naar andere wensen en 

belangen voor de inrichting van de openbare ruimte. 

 

Het is wel van belang dat bij reconstructies van straten in een zo vroeg mogelijk stadium naar het 

parkeervraagstuk gekeken moet worden. Zo kan mogelijk extra capaciteit gevonden worden. 

 

3.2 Parkeersituatie Raadhuisplein en omgeving 

 

Vanwege de aanname dat er sprake is van een hoge parkeerdruk op en rond het Raadhuisplein kijken 

we hier specifiek naar. Het gehele centrum delen we in in drie deelgebieden: 

 

 
Figuur 3. Raadhuisplein en omgeving ingedeeld in drie deelgebieden. 

 

Hier is de parkeerdruk voor de deelgebieden samen als volgt: 

 
Figuur 4. Parkeerdruk Raadhuisplein en omgeving (drie deelgebieden samen). De stippellijn is de 85%-grens die 

algemeen geldt als kritische grens tussen een acceptabele en een te hoge parkeerdruk.
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De parkeerdruk in de ochtenden is maatgevend voor dit gebied. Op het drukste moment wordt circa 

75% van alle parkeerplaatsen bezet. Zowel bewoners, bezoekers als werknemers maken op dit 

moment gebruik van de beschikbare parkeercapaciteit. Over het hele gebied genomen zijn er dan 

ruim voldoende parkeerplaatsen beschikbaar. In de middag neemt de parkeerdruk af naar circa 65%. 

Daarna daalt de parkeerdruk in de avonden en nachten verder. Op deze momenten schommelt de 

bezetting rond de 50%. 

 

Splitsen we de parkeerdruk uit naar de drie deelgebieden dan ontstaat het volgende beeld: 

 

 
Figuur 5. Parkeerdruk Raadhuisplein en omgeving per deelgebied. 

 

De maximale parkeerdruk per deelgebied ligt voor alle deelgebieden tussen de 70% en 80%. Alleen de 

momenten waarop de maximale bezetting wordt bereikt verschilt per deelgebied. In deelgebied 1 

blijft de parkeerdruk in de middag gelijk aan de parkeerdruk in de ochtend (maatgevend moment) en 

neemt de parkeerdruk in de avond af. Voor deelgebied 2 is juist een afname van de parkeerdruk in de 

middag zichtbaar, terwijl de parkeerdruk in de avond en nachten weer geleidelijk toeneemt. In 

deelgebied 3 ligt de piek in de parkeerdruk in de avond en nacht en is de parkeerdruk overdag relatief 

laag ten opzichte van de andere deelgebieden. Dat is ook logisch, omdat in dit deel geen winkels 

aanwezig zijn maar bijvoorbeeld wel hotels. 
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32.1 Het Raadhuisplein en het busstation 

 

Om een beter beeld te krijgen van het Raadhuisplein zelf, pakken we die er nog apart uit. We kijken 

dan naar twee straatsecties: het parkeerterrein van het Raadhuisplein en de straat langs de Action. 

Uit de bezettingsgraden per meetmoment blijkt dat op momenten dat het Raadhuisplein zelf een 

hoge bezetting kent, de straat langs de Action nog restcapaciteit heeft. Deze twee secties voegen we 

zodoende samen. Dan kunnen we ook beoordelen of het zinvol is om extra capaciteit te zoeken, 

bijvoorbeeld in de ruimte van het busstation. 

 

 
Figuur 6. Parkeerdruk Raadhuisplein, som van sectie 151 (parkeerterrein) en 152 (langs de Action). 

 

De bezetting van het Raadhuisplein in de ochtend loopt op tot 80 à 85%. Op deze momenten is het 

druk te noemen. Het moment van drukte duurt niet lang. In de middagen neemt de parkeerdruk af 

naar 60 à 70%. In de avonden en nachten komt de parkeerdruk zelfs niet boven de 40% uit. In zijn 

algemeenheid is er dus ruim voldoende parkeercapaciteit rondom het Raadhuisplein om te voldoen 

aan de vraag. 

 

De constatering is dan ook dat het aantal beschikbare parkeerplaatsen in het centrum 

niet het probleem is. Op slechts enkele momenten loopt de parkeerdruk in specifieke 

straten op omdat teveel mensen tegelijkertijd gebruik willen maken van dezelfde 

parkeerplaatsen. Het toevoegen van extra capaciteit bij het busstation is daarom 

vooralsnog overbodig: rondom het Raadhuisplein is voldoende capaciteit aanwezig. 

De uitdaging is om waar nodig de beschikbare parkeerruimte zo te verdelen dat alle 

belanghebbenden (bewoners, ondernemers en bezoekers) een reële kans hebben op 

het vinden van een parkeerplaats op een voor hen acceptabele loopafstand. 

 
 

 

Er is geen prognose gemaakt voor de ontwikkeling van de parkeerdruk voor het centrum in algemene 

zin, wel op kleinere schaal uitgaande van voorzienbare ruimtelijke ontwikkelingen, zie paragraaf 3.3. 

Ook zonder prognose is het echter aannemelijk dat het verkeer zal blijven groeien, en daarmee ook 

de parkeervraag. Het kan een aanbeveling zijn om rekening te houden met deze mogelijke groei en 

hiervoor de verplaatsing van het busstation te benutten. De vrijkomende ruimte kan dan heringericht 

worden tot parkeergelegenheid. Hiermee hangt ook het nabij gelegen, tijdelijke parkeerterrein op de 

hoek van het Zuideinde en de Westerstraat samen. Met dezelfde argumentatie kan het een 

aanbeveling zijn dit terrein definitief aan te wijzen als parkeervoorziening en zodanig in te richten. 
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Vergroting van de parkeercapaciteit kan ook als alternatief beschouwd worden voor de 

genoemde uitdaging om de parkeerruimte beter te verdelen en te laten aansluiten bij 

de verschillende belanghebbenden. Een vergrote capaciteit houdt echter de 

geconstateerde scheve verdeling van de parkeerruimte in stand. Dit zal in eerste 

instantie minder opvallen, maar mogelijk op termijn tot dezelfde uitdaging leiden als 

nu is voorgesteld. Een betere verdeling van de parkeercapaciteit kan bereikt worden 

met bijvoorbeeld verkeerscirculatie zoals een parkeerroute. Dit zal in een eventueel 

vervolg uitgewerkt moeten worden. Daarin zal dan een zorgvuldige afweging moeten 

worden gemaakt zodat er bijvoorbeeld geen knelpunten worden verplaatst of er 

nieuwe worden gecreëerd. 

 

 

3.2.2 Mogelijkheid van blauwe zone 

 

Uitgezocht is of het invoeren van een parkeerschijfzone (blauwe zone) zinvol zou 

kunnen zijn voor het Raadhuisplein. Een blauwe zone kan een effectief middel zijn om 

het parkeren van langparkeerders (zoals werknemers) te reguleren. Met behulp van 

een parkeerschijf wordt de aanvangstijd ingesteld, zodat een handhaver de parkeer-

duur kan vaststellen. Het parkeren blijft gratis maar de maximale parkeerduur is 

beperkt. Er ontstaat daarmee een strikte scheiding tussen kort- en langparkeerders. 

Aan specifieke doelgroepen, zoals bewoners, die op de bedoelde parkeerplaatsen wel 

langer mogen staan wordt onder bepaalde voorwaarden een ontheffing verleend.  

 

 
 

Op die manier worden langparkeerders ‘gedwongen’ om een andere parkeerlocatie te zoeken en blijft 

er meer capaciteit over voor het parkeren van bezoekers. Er zijn relatief beperkte infrastructurele 

maatregelen (bebording en blauwe markering) nodig voor het invoeren van een blauwe zone, 

waardoor korte realisatietermijn en lage realisatiekosten mogelijk zijn. 

 

Aan de invoering van een blauwe zone kleven echter ook een aantal (inhoudelijke) nadelen: 

- Vanwege de strikte parkeerduurbeperking niet geschikt in multifunctionele gebieden (met 

wonen, winkels, werken e.d.). Dat is precies de situatie in het centrum van Dinteloord. 

- Oplossingsrichting is matig flexibel. Er kan alleen gestuurd worden op basis van de maximale 

parkeerduur. 

- Een blauwe zone is fraudegevoelig (bijdraaien van de parkeerschijf). Om die reden is de mate 

van handhaving een bepalende factor voor het succes en het gewenste effect. 

- Kans op uitwijkgedrag van langparkeerders. 

- Opbrengsten parkeerbonnen gaan naar Rijk, die voor de kosten van handhaving slechts een 

beperkte vergoeding betaalt. Een blauwe zone is dus eigenlijk nooit kostendekkend. 

- Ongewenst visuele verandering van het straatbeeld (extra verkeersborden en blauwe 

markering). 

- Voor een goed functionerende parkeerschijfzone is handhaving cruciaal. Voor eventuele 

handhaving zal echter ook budget gevonden moeten worden. 
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De invoering van een blauwe zone is alleen van toegevoegde waarde als er een relatief groot aandeel 

langparkeerders parkeert, waardoor bezoekers te weinig parkeerplaats hebben. Voor het 

Raadhuisplein ziet de verdeling tussen bewoners, bezoekers en langparkeerders er als volgt uit, in 

absolute getallen: 

 

 
Figuur 7. Onderscheid type parkeerders Raadhuisplein (op basis van secties 151 en 152 samen). 

 

Op de piekmomenten (ochtenden) is het overgrote deel van de parkeerders te kwalificeren als 

kortparkeerder. Op zaterdagochtend behoort 65% van de parkeerders tot deze categorie. Het 

absolute aantal langparkeerders (werknemers) dat op het Raadhuisplein parkeert bedraagt nog geen 

20 stuks. Daarmee nemen werknemers circa 15% van de totale capaciteit in. Met name overdag 

bezetten deze werknemers beschikbare parkeercapaciteit. 

 

De huidige parkeerdruk rondom het Raadhuisplein geeft zeer beperkte aanleiding om het parkeren te 

reguleren middels een blauwe zone. Er is vrijwel op alle momenten gedurende de week voldoende 

capaciteit op het Raadhuisplein zelf om alle doelgroepen te faciliteren. Slechts op enkele momenten 

loopt de parkeerdruk op. In de directe omgeving zijn bovendien voldoende mogelijkheden om het 

parkeren op te vangen. Het absolute aantal werknemers dat op het Raadhuisplein parkeert, is 

daarnaast relatief beperkt. Met een blauwe zone richt je je juist op deze doelgroep (ervan uitgaande 

dat bewoners worden gefaciliteerd met een ontheffing) waardoor het effect op de parkeerdruk met 

de maatregel bereikt ook beperkt zal zijn. Bovendien zullen de langparkeerders elders moeten 

parkeren, waardoor de parkeerdruk in de omgeving rondom het plein stijgt. 

 

Geredeneerd vanuit de huidige parkeersituatie blijkt invoering van een blauwe zone niet noodzakelijk. 
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3.2.3 Mogelijkheid van vergunningparkeren 

 

Tot slot ligt er een concreet verzoek of er een aantal parkeerplaatsen van het Raadhuisplein 

gereserveerd kunnen worden voor vergunninghouders, een aantal van 10 is voorgesteld. Deze 

zouden dan bedoeld zijn voor een bepaalde bewonersgroep zodat zij verzekerd zijn van een 

parkeerplaats nabij de woning. Het Raadhuisplein, inclusief het straatdeel langs de Action, heeft een 

capaciteit van 111 parkeerplaatsen. Daarvan zijn er drie gereserveerd voor mindervaliden. Uit het 

bronbestand van de onderzoeksresultaten kunnen we de bezetting en het parkeermotief halen. Er 

blijken maximaal 32 bewoners te parkeren, deze piek betreft de donderdagnacht. Ook blijkt dat er op 

elk van de zeven meetmomenten minimaal 12 bewoners staan. Daarentegen kennen de twee andere 

doelgroepen gezamenlijk (kort en lang parkeren) pieken van 81 en 66 op respectievelijk de zaterdag-

ochtend en -middag. Op die momenten staan er 14 bewoners. Uitgaande van 10 vergunningplaatsen 

voor bewoners, betekent dat de reguliere capaciteit afneemt tot 101. De omgeving heeft voldoende 

restcapaciteit om dit op te vangen, maar als het aantal langparkeerders op het plein gelijk blijft, 

betekent dat dat er minder capaciteit is voor de kortparkeerders, ofwel de (winkel-)bezoekers. Omdat 

niet bekend is welk deel van de waargenomen bewoners in aanmerking zou komen voor een 

vergunning, is niet te zeggen of de 10 vergunningplaatsen voldoende benut worden om daar 

capaciteit voor te reserveren. Ook is uit de cijfers geen duidelijke reden of onderbouwing te vinden 

om parkeerplaatsen aan te wijzen voor vergunninghouders. Omdat wel vaststaat dat de reguliere 

parkeercapaciteit af zal nemen, achten wij het niet wenselijk om vergunningplaatsen in te voeren. 

 

3.2.4 Mogelijkheid van éénrichtingsverkeer oostzijde Raadhuisplein 

 

Voor het smalle deel van het Raadhuisplein, aan de oostzijde van het dorpshuis, zijn enkele klachten 

bekend over het parkeren. Aan de linkerzijde van de weg zijn enkele parkeerhavens, aan de 

rechterzijde (de winkels) is een smal trottoir zonder hoogteverschil ten opzichte van de rijbaan. Het 

komt voor dat er langs en op dit trottoir geparkeerd worden, soms tegen de gevel aan. Dat is niet 

alleen hinderlijk voor voetgangers, ook voor het rijdende verkeer. Bovendien blokkeren geparkeerde 

voertuigen het zicht op de winkels, waarvan de vindbaarheid ook als onvoldoende wordt beschouwd 

door de ondernemers. Ook bestaat de wens om op dit deel éénrichtingsverkeer in te stellen. 

 

Uit het bronbestand van de resultaten van het parkeeronderzoek blijkt dat deze ruimte niet is 

meegenomen in het bepalen van de capaciteit. Ook blijkt hieruit dat de sectie waartoe dit deel van het 

Raadhuisplein behoort een lage parkeerbezetting heeft. Geconcludeerd kan dus worden dat de 

ruimte niet van belang is voor parkeercapaciteit. Om tegemoet te komen aan de klachten heeft de 

gemeente onlangs een parkeerverbod ingesteld langs dit deel.  

 

Voor het instellen van éénrichtingsverkeer is geen duidelijke aanleiding te vinden. Wel kan hier breder 

gekeken worden naar verkeerscirculatie vanwege naburige straten met relevante aandachtspunten. 

Bovendien is in het uitvoeringsprogramma van de ruimtelijke visie als actie genoemd het 

opwaarderen van dit deel van het Raadhuisplein. De uitwerking hiervan kan mogelijk wel leiden tot 

noodzaak van éénrichtingsverkeer, bijvoorbeeld als verbreding van het trottoir te koste gaat van de 

breedte van de rijbaan. 
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3.3 Parkeerbehoefte voorzienbare ruimtelijke ontwikkelingen 

 

In Dinteloord vinden verschillende, kleinschalige ruimtelijke ontwikkelingen plaats. Hierbij gaat het 

meestal om het realiseren van woningen in bijvoorbeeld voormalige winkel- of kantoorpanden. 

Terugkerende vraag hierbij is hoe het parkeren opgelost kan worden. Doorgaans is er geen of 

onvoldoende mogelijkheid om op eigen terrein te parkeren zodat gebruik moet worden gemaakt van 

openbare parkeercapaciteit. We hebben uitgezocht of de resultaten van het parkeeronderzoek 

bruikbaar zijn om een inschatting te maken van de effecten op de parkeerdruk door de ruimtelijke 

ontwikkelingen. 

 

In onderstaande kaart zijn de locaties weergegeven waarvan nu bekend is dat er woningen worden 

gerealiseerd: 

 

 
Figuur 8. Voorzienbare ruimtelijke ontwikkelingen in het centrum van Dinteloord. 

 

In plaats van te kijken naar de behoefte aan parkeerplaatsen die deze ontwikkelingen zouden vragen, 

kijken we naar de restcapaciteit van de parkeergelegenheid in dit gebied. Daarbij houden we een 

straal aan van 150 meter, wat conform de richtlijnen de afstand is die men doorgaans bereid is te 

lopen van parkeerplaats naar woning. De maximale bezetting voor parkeergelegenheid is 85%. In dit 

gebied is de capaciteit 584 parkeerplaatsen waarvan er krap 500 benut kunnen worden tot de grens 

van 85% is bereikt. Het verschil met de gemeten bezetting is de beschikbare restcapaciteit. Deze 

restcapaciteit zou, theoretisch, benut kunnen worden voor het opvangen van de parkeervraag van 

voorzienbare ruimtelijke ontwikkelingen. 



 

 

Figuur 9. Restcapaciteit parkeerplaatsen binnen circa 150 meter t.o.v. nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
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4. Fietsparkeren 
 

Voor het fietsparkeren is onderscheid gemaakt in openbare stallingen en fietsen die los in de 

openbare ruimte zijn geparkeerd. Stallingen kunnen ook kleinschalig zijn zoals een rijtje fietsbeugels. 

Elk van deze stallingen is genummerd en apart geïnventariseerd; er zijn er veertien in het onderzoeks-

gebied. De totale capaciteit van deze voorzieningen is 227 fietsen. Het onderzoek naar het fiets-

parkeren is beperkt tot het centrumgebied. Voor de openbare ruimte is dit onderzoeksgebied 

opgedeeld in vier sectoren. Hiervoor is geen capaciteit bepaald, het is immers niet redelijkerwijs te 

bepalen hoeveel fietsen er in de openbare ruimte gestald kunnen worden. Wel is gekeken of 

geparkeerde fietsen in een nabijgelegen stalling zouden moeten staan, en zo ja, of die stalling daar de 

capaciteit voor heeft. Hiervoor is een afstand van 5 meter rondom een stallingsvoorziening 

aangehouden. Hierbij is ook onderscheid gemaakt in hinderlijk en niet-hinderlijk geparkeerde fietsen. 

 

Om te bepalen of de stallingen toereikend zijn voor de behoefte, is gekeken naar het totaal van het 

aantal geparkeerde fietsen in die stallingen en het aantal fietsen in de nabijheid van die stalling (max. 

5 meter). Twee voorbeelden in sector I, het busstation en omgeving: 

- Voorbeeld A: stalling nummer 2 heeft een capaciteit van 16 fietsen. Op dinsdagmiddag staan 

hier 9 fietsen geparkeerd, ofwel een bezetting van 56%. In de nabijheid staan nog eens 7 

fietsen. Deze hadden (op moment van waarnemen) ook in de stalling geplaatst kunnen 

worden, waarmee de bezetting op 16 fietsen uitkomt, ofwel 100%. 

- Voorbeeld B: op dinsdagochtend staan er in dezelfde stalling echter 13 fietsen, ofwel een 

bezetting van 81%. In de nabijheid staan er nog eens 9, waardoor de vraag (22 fietsen) de 

capaciteit van de stalling (16 fietsen) overstijgt wat leidt tot een bezetting van 138%. 

 

 
Figuur 10. De vier sectoren (I groen, II blauw, III paars, IV oranje) voor het onderzoeksgebied fietsparkeren. 
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4.1 Parkeersituatie centrum 

 

Het centrum wordt gevormd door de sectoren II, III en IV. Per sector kijken we naar de capaciteit, de 

bezetting en eventuele opvallendheden of aandachtspunten. 

 

Sector II bestaat uit het Raadhuisplein zelf en hier bevinden zich vier fietsenstallingen met een totale 

capaciteit van 60 fietsen, gelegen aan de Westvoorstraat op korte afstand van elkaar. Door die korte 

afstand zouden de weinige pieken van één stalling opgevangen kunnen worden door een andere, 

nabijgelegen stalling. Dit geldt ook nog als de nabij (max. 5 meter) de stalling geplaatste fietsen 

worden meegenomen. Kijken we ook naar de verder buiten de stalling geplaatste fietsen, dan 

ontstaan er een paar aandachtspunten. Hierbij gaan we dus uit van de (theoretische) vraag of de 

stallingscapaciteit in sector II toereikend is voor alle waargenomen fietsen. 

 

Op donderdagmiddag en zaterdagmiddag is de bezetting dan hoog met respectievelijk 80 en 75% 

maar nog niet echt problematisch. Op zaterdagochtend is de bezetting 98% en is er dus sprake van 

volledige bezetting. Dit is een piekmoment en dus niet maatgevend. De totale stallingscapaciteit van 

sector II sluit dus aan bij de behoefte – althans voor wat betreft het aantal fietsen. Voor wat betreft de 

locatie van de stallingen geldt dit wellicht niet. 

 

Aan de andere zijde van het Raadhuisplein zijn namelijk geen fietsenstallingen, zoals bij de Action. 

Waarschijnlijk zal een redelijk aandeel van de ver buiten de stallingen geplaatste fietsen bij de winkels 

aan deze zijde staan. Voor deze vraag volstaan de stallingen niet. Deze aanname is echter niet verder 

uit te werken met de onderzoeksgegevens. 

 

Sector III is een kleine sector rondom het dorpshuis. De twee stallingen hebben een capaciteit van 9 

fietsen. De bezetting is erg laag, zowel per stalling als per totaal als ook de buiten de stalling 

geplaatste fietsen worden meegerekend. De donderdagmiddag is echter een opvallende en niet-

maatgevende piek met 22 buiten de stalling waargenomen fietsen op meer dan 5 meter van de 

stalling. Ook dit is niet nader uit te zoeken met de beschikbare gegevens. 

 

Sector IV kent 6 stallingen met een capaciteit van 48 fietsen. Dit is ruimschoots toereikend voor de 

vraag, maar ook hier zijn de locaties mogelijk niet optimaal. Op de meeste meetmomenten staan er 

meer fietsen geparkeerd op grotere afstand van de stalling dan in de stalling zelf. De piek is zaterdag-

middag als er 5 fietsen in de stallingen staan en 35 er buiten, waarvan 29 op meer dan 5 meter. 

Theoretisch zouden deze allemaal in de stallingen passen, dat komt neer op een bezetting van 83%. 

Een belangrijke kanttekening bij de bevindingen van deze sector, rondom de haven, is dat dit gebied  

volledig is heringericht in de periode van het onderzoek. In deze herinrichting zijn ook verschillende 

fietsparkeermogelijkheden gerealiseerd. Deze zijn dus niet meegenomen in het onderzoek en 

andersom, de bevindingen vanuit het onderzoek waren nog onbekend tijdens de herinrichting. 
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4.2 Parkeersituatie busstation 

 

De stallingen 2 en 3 in sector I zijn bedoeld voor het busstation. We kunnen dus naar deze twee kijken 

om te beoordelen of de stallingscapaciteit voldoende is voor de busreizigers. Stalling 2 is overdekt en 

biedt plaats aan 16 fietsen, stalling 3 bestaat uit 68 beugels, ofwel een gezamenlijke capaciteit van 84 

fietsen. 

 

Stalling 2 kent op de twaalf meetmomenten enkel op dinsdagochtend een hoge bezetting van 81% als 

we naar enkel de stalling kijken. Nemen we ook de binnen 5 meter nabij de stalling geplaatste fietsen 

mee, dan blijken er meerdere momenten te zijn dat de capaciteit tekort schiet. De dinsdagochtend is 

meest druk met een bezetting van 138% en een overschot van 6 fietsen. 

 

Meetmoment Stalling Bezetting Nabij Totaal Bezetting 

Dinsdagochtend 13 81% 9 22 138% 

Dinsdagmiddag 9 56% 7 16 100% 

Dinsdagavond 4 25% 6 10 63% 

Dinsdagnacht 2 13% 0 2 13% 

Donderdagochtend 11 69% 10 21 131% 

Donderdagavond 5 31% 7 12 75% 

Donderdagmiddag 11 69% 7 18 113% 

Donderdagnacht 1 6% 2 3 19% 

Vrijdagavond 8 50% 4 12 75% 

Zaterdagochtend 5 31% 0 5 31% 

Zaterdagmiddag 6 38% 0 6 38% 

Zaterdagavond 4 25% 1 5 31% 

 

Stalling 3 kent geen momenten van hoge bezetting. Het drukste moment is ook hier de dinsdag-

ochtend met een bezetting van 32% van de stalling zelf en van 37% met de nabije omgeving 

meegerekend. De vervolgvraag is dan of stalling 3 de overcapaciteit van stalling 2 zou kunnen 

opvangen. Op alle piekmomenten kan dit makkelijk, stalling 3 heeft ruim voldoende restcapaciteit. Er 

zijn in sector I geen fietsen waargenomen op grotere afstand dan 5 meter van de stallingen. Zo 

beschouwd is er dus geen aanleiding om de capaciteit uit te breiden. 
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5. Conclusies 
 

Voor het autoparkeren luidt de hoofdconclusie dat er in de kern Dinteloord geen sprake is van een 

structureel parkeerprobleem. Als gekeken wordt naar de totale parkeercapaciteit van de kern, dan is 

er restcapaciteit beschikbaar om enige, algemene groei op te vangen. Op wijk- en straatniveau zijn 

echter al aandachtspunten aan te wijzen, waarvan de voornaamste zijn: 

- Verschillende woonstraten kennen ’s nachts een hoge tot zeer hoge parkeerdruk. 

- Een tiental van deze woonstraten heeft onvoldoende restcapaciteit in de nabijheid. 

- Op een aantal momenten kent het centrum rondom het Raadhuisplein een hoge parkeerdruk, 

met name wanneer bewoners en werknemers elkaar “kruisen”.  

 

Ten aanzien van de woonstraten met een zeer hoge parkeerdruk zonder restcapaciteit nabij: 

- Er is geen “laaghangend fruit” om de parkeerdruk te verlagen of om anderszins tegemoet te 

komen aan de parkeerbehoefte. 

- Maatregelen zoals éénrichtingsverkeer, stoepparkeren, blauwe zone of een verkeerscirculatie-

systeem (parkeerroute) blijken onvoldoende oplossend vermogen te hebben. 

- Er kan redelijkerwijs geen parkeercapaciteit gerealiseerd worden in, of nabij deze straten. 

Zodoende is er geen aanleiding voor het initiëren van een project vanuit parkeren. 

 

Ten aanzien van de drukke momenten op en rond het Raadhuisplein: 

- De parkeerdruk rondom het Raadhuisplein vraagt niet om extra parkeercapaciteit. 

- Spreiden van de verschillende doelgroepen is effectiever, zoals het elders parkeren van 

werknemers zodat het Raadhuisplein primair voor bezoekers beschikbaar is. 

- In de straten in de schil rondom het centrum kan éénrichtingsverkeer toegevoegde waarde 

hebben, niet voor het vergroten van capaciteit maar wel voor de verdeling van parkeervraag.  

 

Overige punten: 

- De ruimte die vrij komt als bushalte Zuideinde wordt opgeheven, hoeft niet primair benut te 

worden voor nieuwe parkeercapaciteit.  

- Het tijdelijke parkeerterrein op de hoek van het Zuideinde en de Westerstraat kan vooralsnog 

als zodanig ingericht blijven. 

- Het onderzoek en de bevindingen zijn relevant voor actuele beleidsvraagstukken en opgaven 

van zowel Verkeer als Ruimtelijke ordening.  

 

Voor het fietsparkeren is de conclusie vierledig: 

- Bij het busstation staan een overdekte stalling en reguliere rekken zonder overkapping. De 

overdekte kent op momenten een hoge bezetting, dit in tegenstelling tot de niet-overdekte. 

De gezamenlijke capaciteit is zodoende toereikend voor de totale vraag. 

- De vier fietsenrekken rond het Raadhuisplein bieden voldoende capaciteit, ook voor de fietsen 

die tot op een bepaalde afstand buiten de stalling zijn geplaatst. 

- Er is echter ook geconstateerd dat er fietsen staan geparkeerd op grotere afstand van deze 

vier fietsenstallingen rondom het Raadhuisplein. Hiervan kan redelijkerwijs niet verwacht 

worden dat ze van de stallingen gebruik maken. Een aanname is zodoende dat de locatie van 

fietsenstallingen onvoldoende aansluit bij de vraag, wat ondersteund wordt door de 

constatering dat er bijvoorbeeld aan de zijde van Action geen fietsenstallingen aanwezig zijn. 

 

Voor wat betreft ruimtelijke ontwikkeling moeten de onderzoeksresultaten zorgvuldig worden 

afgewogen tegen zowel de ervaringen in de praktijk als tegen de gehanteerde principes bij 

herontwikkelingen. De theoretische toets laat zien dat er in en rond het centrum restcapaciteit is voor 

de parkeerbehoefte van herontwikkelingen, zoals het omzetten van winkel- of kantoorpanden in 

woningen. Dit is echter geen reële voorstelling van zaken, juist omdat de kosten van herontwikkeling 

terugverdiend worden door een groter bouwprogramma dan het voorgaande. Dit leidt nagenoeg 
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altijd tot een grotere parkeerbehoefte die wel tot knelpunten leidt. Dit geeft niet alleen een 

discrepantie met de gevonden restcapaciteit, maar veelal ook met de opgestelde parkeerbalans van 

de herontwikkeling zelf. Dat de parkeercapaciteit van de gehele kern enige, algemene groei kan 

opvangen zegt onvoldoende over de capaciteit op wijk- en straatniveau. 

 

6. Aanbevelingen en vervolgacties 
 

Ten aanzien van de woonstraten met een zeer hoge parkeerdruk zonder restcapaciteit nabij: 

- Stel in elk geval beleidsmatig vast dat de gemeente de gemeten en ervaren (parkeer-) 

problematiek zoals de hoge parkeerdruk niet volledig kan oplossen en dat zij hiervoor geen 

specifieke projecten voor zal opstarten. 

- Neem in de reguliere onderhoudsprogramma’s van de openbare ruimte het parkeervraagstuk 

zodanig mee dat de gewenste parkeercapaciteit zo goed mogelijk afgewogen kan worden 

tegen andere belangen en uitgangspunten. 

- Voer eventueel een aanvullend onderzoek uit naar de kansen en het draagvlak om op grotere 

afstand van de woningen te parkeren. Dit kan ook relevant zijn voor vergelijkbare parkeer-

vraagstukken in de gemeente en voor de ontwikkeling van nieuwbouwlocaties. 

 

Ten aanzien van de drukke momenten op en rond het Raadhuisplein: 

- Leg het initiatief en de verantwoordelijkheid voor het beter spreiden van de parkeerbehoefte 

van werknemers bij de ondernemers. 

- Neem als startpunt voor de uitwerking van verkeerscirculatie (éénrichtingsverkeer) de 

voorgenomen herinrichting van het smalle, noordoostelijke deel van het Raadhuisplein. 

 

Ten aanzien van de overige punten:  

- Koppel de herinrichting van de ruimte van het busstation aan het project Steenbergseweg en 

neem hierbij als uitgangspunt de kwaliteit van de openbare ruimte met parkeren als een van 

de onderdelen. 

- Beschouw een eventuele herinrichting of herbestemming van het tijdelijke parkeerterrein in 

elk geval in relatie tot de nieuwe invulling van het busstation. 

- Betrek in beleidsvraagstukken en bij opgaven van zowel Verkeer als Ruimtelijke ordening tijdig 

het parkeren en neem bij het toepassen van dit onderzoek andere bronnen en belangen tijdig 

en voldoende in overweging, waaronder ook meer subjectieve zoals beleving en ervaring. 

- Betrek bij het opstellen van nieuw beleid voor verkeer en parkeren ook voldoende specifieke 

doelgroepen zoals mindervaliden en laden/lossen, zowel ten aanzien van capaciteit als locatie. 

- Betrek dit onderzoek en de bevindingen in elk geval ook bij de komende uitwerking van de 

opgave van de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. 

- Gebruik bij het opstellen van nieuw beleid voor verkeer en parkeren het onderzoek om een 

langetermijnvisie te bepalen ten aanzien van parkeren en het faciliteren van autogebruik. 

 

Ten aanzien van het fietsparkeren: 

- Pas de resultaten en bevindingen ten aanzien van het busstation toe bij het ontwerpen van 

het nieuwe busstation. 

- Voer eventueel een aanvullend, klein onderzoek uit om te bepalen waar extra 

fietsenstallingen meest wenselijk en effectief zijn op en rond het Raadhuisplein. 
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