
 

 

 

Vragenhalfuurtje raadsvergadering 15 januari 2018 
 

Herinrichting Markt en omgeving: Gewenning versnellen door aanduiding 
met attentiewaarde! 

 
Geacht College, 

 
We hebben kennis genomen van de onduidelijkheid en onrust die er in 

Boxtel is ontstaan nu de Markt klaar is en de rijrichting omgedraaid is. U 
stelt dat de huidige onduidelijkheid en onrust vanzelf over gaan (“Is een 

kwestie van wennen”) en heeft enkele kleine actiepuntjes toegezegd. 

 
Wij zijn van mening dat u er daarmee niet bent.  

We hebben gezien dat u op de Markt de parkeerplaatsen met dezelfde 
“onzichtbare doppen” in de bestrating als bij winkelcentrum Selissen, de 

parkeerplaatsen aanduidt. Op Selissen zijn daar al jaren klachten over 
omdat ze niet voldoende zichtbaar zijn en auto's daarom niet tussen de 

“onzichtbare doppen” staan. Op de Markt herhaalt zich het feit dat 
bezoekers niet zien waar de parkeerplaatsen zijn. 

De omgedraaide rijrichting roept naast de onrust en onduidelijkheid veel 
vragen op. Ook worden automobilisten veel te laat ingelicht dat ze vanuit 

de Clarissenstraat de Oude Kerkstraat niet in kunnen. We pleiten voor 
duidelijke grotere gele borden want de bordjes die er nu staan hebben 

geen attentiewaarde! Voordat automobilisten de Clarissenstraat indraaien 
moeten ze al attent gemaakt worden op de doodlopende Clarissenstraat; 

hiermee kan draaien in het veel te smalle deel voorkomen worden! 

De bereikbaarheid van onze prachtige Basiliek is door alle wijzigingen 
slecht geworden. Dit is een ongewenste ontwikkeling. Wij pleiten voor 

duidelijkheid en veiligheid voor de kerkgangers. 
De vraag rijst of de omgedraaide rijrichting wel de gelukkigste keuze is; 

graag horen we de oorspronkelijke argumenten. In het document 'een 
leefbaar en bruisend centrum' wat de raad vastgesteld heeft in 2012 was 

de rijrichting niet omgedraaid en waren er naast opstelvakken voor de 
vrachtwagens, ook venstertijden voor bevoorrading van winkels. Dat alles 

lijkt verdwenen. 
 

We hebben de volgende vragen voor u: 
1. Bent u bereid om de parkeerplaatsen op de Markt beter aan te 

duiden, bij voorkeur met blauwe verf, dan de “onzichtbare doppen” 
die nu tussen het straatwerk niet opvallen, net zoals ze op Selissen 

ook niet doen? 

2. Bent u bereid om met borden met grote attentiewaarde de 
automobilisten eerder kenbaar te maken dat de Clarissenstraat 

doodlopend is en ook de Oude Kerkstraat niet bereikbaar is? 
 

 



 

 

 

3. Kunt u ons uitleggen hoe bewoners van De Croon vanuit de 
Clarissenstraat bij hun parkeerplaats kunnen komen? De borden 

geven aan dat zij dan tegen het verkeer in moeten rijden, dat lijkt 
ons niet de bedoeling. 

4. Ook staan er veel overtollige borden in het centrum die niet correct 
zijn en tot verwarring leiden; bent u bereid om die weg te halen? 

5. De Basiliek is veel slechter bereikbaar met de omgekeerde 
rijrichting. Bent u bereid om daar een oplossing voor te bieden? 

6. Met welke argumenten bent u tot het besluit gekomen om de 
rijrichting om te draaien? Dit is in strijd met het visiedocument uit 

2012 ‘een leefbaar en bruisend centrum’. 

7. Waarom zijn er geen venstertijden meer voor het bevoorraden van 
de winkels? In het visiedocument van 2012 waren deze er wel! 

8. Bent u bereid om het bonnetjes schrijven uit te stellen, totdat u echt 
werk gemaakt hebt van goede en duidelijke bewegwijzering met 

attentiewaarde? 
 

We hopen dat u bereid bent om gehoor te geven aan onze verzoeken en 
ook iets gaat doen. Met de dooddoener “het is een kwestie van 

gewenning” komt u er niet. 
Het zou jammer zijn dat de vele miljoenen die in ons centrum gestoken 

zijn nog door meer burgers als dom en geldverspilling bestempeld worden. 
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