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IV Vragenhalfuur

Dank u voorzitter,  de PvdA fractie stelt deze vragen mede namens het CDA:

Al enige tijd is er met name overdag parkeeroverlast in de omgeving van de Bergschot en Bisschopshoeve in 

de wijk Heusdenhout. Werknemers van bedrijven parkeren in de wijk, in plaats van op de voor hen 

bestemde parkeerterreinen. Dit levert, naast irritatie bij wijkbewoners, ook onveilige verkeerssituaties op.

 Er is overleg tussen de wijkraad Heusdenhout, de betreffende bedrijven en de gemeente om tot een 

oplossing te komen, maar met de aangekondigde komst van nieuwe bedrijven en de bouw van nieuwe 

kantoren in de wijk, vreest men voor nog meer parkeeroverlast in de wijk.

 Daarom de volgende vragen aan het college:

 1. Bent u bekend met het parkeerprobleem en de gevolgen ervan aan de Bergschot en Bisschopshoeve?

2. Kan er afgeweken worden van de parkeernorm, i.e. een hogere norm hanteren, als deze in de praktijk 

niet voldoende blijkt te zijn?

3. Is er bij het opstellen van de parkeernorm voor bedrijven rekening gehouden met de komst van bedrijven 

die gevestigd worden aan de rand van de stad in een woonbuuurt, met veel werknemers van de buiten de 

regio, waardoor er veel meer autoverkeer verwacht kan worden?

4. Kan er op korte termijn een structurele oplossing voor de problemen hier gevonden worden? Desnoods 

meerdere kleine oplossingen?

4. Is 1 van de volgende suggesties (of een combinatie ervan) als oplossing

mogelijk:

    - Uitbreiden van het terrein aan de Bergschot 69 in de richting van de Tilburgseweg , zodat enkele 

parkeerplaatsen bijgemaakt kunnen worden;

    - Het plaaten van een parkeerplaats of -garage op termijn aan de

Tilburgseweg 260 t/m 266, mocht de Raad van State binnenkort beslissen dat dit terrein ontruimd moet 

worden?

    - Het plaatsen van borden bij de hofjes aan de Bergschot die duidelijk maken dat het parkeren uitsluitend 

bedoeld is voor de bewoners?

    - Het creëren van een eenrichtingsverkeer aan de Bergschot t/m de Bisschopshoeve, kruisend met de 

Kapelstraat, zodat extra parkeervakken op een deel van de weg gemaakt kunnen worden?

    - In het uiterste geval: het creëren van een P + R aan de Bavelse Berg en een pendelbus de wijk in laten 

rijden.

5. Deelt u de mening van de PvdA fractie, dat bij de bouw van nieuwe kantoren in deze wijk, zorgvuldig 

gekeken moet worden naar de parkeernormen voor deze bedrijven en een hogere norm wenselijk is?


