
 

 

amendement 
Seizoensparkeren Markt en invoeren gastvrij blauw parkeren 

 
De raad bijeen in haar vergadering van 31 maart 2015, aangaande het onderwerp 
‘Herinrichting van de Markt op weg naar een leefbaar en bruisend Centrum’ 
 
Overwegende, dat 

- Er een raadsbesluit in 2012 genomen is voor realisering van een autoluwe markt met 
15 parkeerplaatsen wanneer er dichtbij een alternatief met 80 parkeerplaatsen 
gerealiseerd is; 

- Dat het realiseren van deze 80 alternatieve parkeerplaatsen nog niet zo wil vlotten; 
- We toch al stappen moeten zetten voor ons centrum om verdere leegloop te 

voorkomen; 
- Er daarom draagvlak gecreëerd is voor seizoensparkeren op de Markt met 

15 parkeerplaatsen op de markt in de zomer en buiten de zomer 45 parkeerplaatsen; 
- Dit aanwezige draagvlak voor genoemd seizoensparkeren super belangrijk is om 

tussen gemeente en burgers vertrouwen te houden voor de noodzakelijke 
ontwikkeling van ons centrum; 

- De ingehuurde retaildeskundige Cor Molenaar pleit voor behoud van parkeren op de 
markt en afschaffen van betaald parkeren in geheel Boxtel; 

- Volgens Cor Molenaar gratis parkeren een bestaansvoorwaarde is voor een attractief 
centrum (=citaat uit mail van Cor Molenaar aan de wethouder); 

- Uit de burgerparticipatie de roep om afschaffing van betaald parkeren in geheel 
Boxtel uitdrukkelijk klinkt, daar kunnen we niet meer omheen; 

- Slecht een beetje gastvrij blauw invoeren leidt tot verwarring en irritatie voor 
bezoekers; 

- We daarom volledig door zullen moeten pakken met ons centrum en niet een klein 
beetje gastvrij blauw. 

 
Besluit: 

1. Bij te dragen aan een leefbaar en bruisend centrum 
2. Met het oog daarop ten aanzien van parkeren: 

A de maatregelen voor parkeren aan Mgr. Bekkerstraat en Zusterpad uitvoeren 
conform het ‘inrichtingsvoorstel parkeervoorziening Zusterpad’ 
B Op de markt seizoensparkeren ingevoerd wordt middels 15 parkeerplaatsen 
in de zomer en buiten de zomer 45 parkeerplaatsen. 
C De te vervallen parkeerplaatsen op de markt ten opzichte van het 
zomerseizoen ruimschoots gecompenseerd worden door te realiseren 
permanente parkeerplaatsen aan Mgr. Bekkerstraat, Zusterpad en binnenplaats 
gemeentehuis 
D Alle betaalde parkeerplaatsen zo snel mogelijk te wijzigen in gastvrij blauw 
parkeren. 

3. Voor het overige snel verder te werken met de uitvoering van het raadsbesluit 
van 26 juni 2012 conform de notitie “Op weg naar een leefbaar en bruisend 
Centrum”. 

  
En gaat over tot de orde van de dag. 
Boxtel, 31 maart 2015 
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