
 
 
Parkeeronderzoek laat zien:  

Parkeerbelasting in delen centrum veel te groot 
 
Onlangs kreeg de gemeenteraad inzage in het lang verwachte onderzoek naar de 
parkeerdruk in het centrum van Gestel. Wethouder Mathijssen stelde in de 
raadsvergadering van september, in antwoord op vragen van De Gestelse Coalitie, dat er 
geen sprake is van een tekort aan parkeerplaatsen. Wij analyseerden het onderzoek en 
kwamen tot een hele andere conclusie. 
 
Allereerst enkele bijzonderheden over het uitgevoerde onderzoek: 

• Het onderzoek is gebaseerd op een 3-tal tellingen, een jaar geleden op 24, 25 en 26 
oktober (voor zo'n belangrijk onderzoek, lijkt me dat zéér weinig onderzoeksdata 
opleveren en actueel is het allerminst).  

• In onderzoek wordt onderscheid gemaakt in gebied A (centrum), B (gemeentehuis) 
en C (gedeelte tegenover de kerk en ceintuurweg: Waarom doet dit überhaupt mee?) 

• Opvallend is dat er twee secties in gebied A (centrum) zijn meegenomen in het 
onderzoek waar op het moment van de telling weliswaar geparkeerd kon worden, 
maar kort daarna niet meer in verband met bouwwerkzaamheden. Zo is er een 
aanzienlijk deel van het Petrus Dondersplein meegeteld, wat nu (en in toekomst) niet 
meer als parkeergebied kan worden aangemerkt, zie afbeelding 1. De onderkant van 
het paarse vlak bij 1 is nu afgezet omdat daar de Raadskamer dient te komen. En op 
afbeelding 2 is te zien dat ten tijde van het onderzoek ook het parkeerterrein bij en 
op de kale vlakte achter de Emté geparkeerd kon worden. 

  

     Afbeelding 1: Petrus Dondersplein       Afbeelding 2: Emté 

 

 

 

 



En dan over de uitkomsten van het onderzoek: 

• Allereerst is onderstaande tabel het belangrijkste, want deze gaat over de 
toekomstige parkeercapaciteit in het centrum: 

Dit wordt hierover vermeld in het onderzoek: Te zien is dat er gedurende alle 
dagen een piek van meerdere uren is met een bezetting boven 100% bezetting. De 
hoogste piek ligt op de zaterdagmiddag. Deze tabel laat duidelijk zien dat 
parkeerders uit zullen moeten wijken naar de overige gebieden, omdat de 
parkeerdruk in deelgebied te hoog wordt. De restcapaciteit daarvoor is in gebied B 
en C beschikbaar (daar wordt dus al vanuit gegaan). 

• Daarop voortbordurend komt het onderzoek met een mogelijke maatregel: 
Uitgaande van de opgave over de veranderingen in voorzieningen en 
parkeercapaciteit en de gehanteerde uitgangspunten, blijkt dat de parkeerbezetting 
in het centrum (gebied A) erg hoog wordt. [...] De invoering van een blauwe zone op 
de parkeerterreinen in het centrum kan bijdragen aan efficiënt gebruik van de 
parkeercapaciteit. (let op het woordje 'kan').  
 

• De invoering van de blauwe zone is doorberekend en daarover wordt het volgende 
geconcludeerd: 
[...]Wanneer daar de toekomstige extra parkeerbehoefte bij opgeteld wordt, zoals in 
tabel 4.6 te zien is, ontstaan er op donderdag in alle gebieden pieken boven de 
kritische grens van 85%. Ook in deelgebied A, waar de blauwe zone geldt, wordt de 
parkeerdruk erg hoog. In dat deelgebied komen er ook op vrijdag en zaterdag pieken 
boven 100% voor. Dit komt grotendeels doordat de voorzieningen in deelgebied A die 
de meeste extra parkeerbehoefte aantrekken, detailhandel en horeca, beide een 
groot aandeel bezoekers als parkeerders hebben. 
Conclusie is daarom dat invoer van een blauwe zone de parkeerdruk beter zou 
spreiden, maar dat dat niet voldoende is om de parkeerdruk in deelgebied A op alle 
momenten acceptabel te laten zijn, uitgaande van de forse toename in 



voorzieningen in dat deelgebied. Door de spreiding van de parkeerdruk, komen er op 
donderdag ook in de andere deelgebieden erg hoge pieken voor. 

CONCLUSIE PARKEERBALANS 
Op basis van de veranderingen in parkeercapaciteit en voorzieningen in het centrum, 
is de parkeerbalans berekend. Omdat de wijzigingen allemaal in deelgebied A 
plaatsvinden, is specifiek voor dit gebied de toekomstige bezettingsgraad per moment 
berekend. Het gaat hier om een berekening van de extra parkeerbehoefte op basis 
van theoretische parkeernormen, die extra parkeerbehoefte is bij de geconstateerde 
parkeerbezetting opgeteld. De berekening toont aan dat er gedurende alle dagen 
een piek van meerdere uren is met een bezetting boven 100% bezetting. De 
parkeerdruk in deelgebied A wordt dusdanig hoog dat parkeerders uit moeten wijken 
naar de overige gebieden. 

AANBEVELINGEN 
Conclusie van de berekening is dat invoer van een blauwe zone de parkeerdruk beter 
zou spreiden, en daarom aan te bevelen is. Echter, de berekening laat ook zien dat 
invoering van de blauwe zone niet voldoende is om de parkeerdruk in deelgebied A 
op alle momenten acceptabel te laten zijn, uitgaande van de forse toename in 
voorzieningen in dat deelgebied. Door de spreiding van de parkeerdruk, komen er op 
donderdag ook in de andere deelgebieden erg hoge pieken voor. 

En tot slot de conclusie van De Gestelse Coalitie: 
 
In het onderzoek wordt met geen woord gerept over dat de capaciteit in de toekomst nog 
steeds voldoende is! Dat kan alleen maar, als men uitgaat van uitwijken naar deelgebied B 
en C maar dan blijft de capaciteit in A dus onvoldoende en komt deze ook in de andere 
gebieden onder druk te staan. Ook de invoering van de blauwe zone doet daar niets aan af.  
 
Dit was de ondertitel uit het artikel van het BD (02-10-2020): Als de nieuwe 
appartementengebouwen Dommelstaete, Brenthof en Raadskamer zijn gebouwd in het 
hartje van Sint-Michielsgestel, zijn er nog steeds voldoende parkeerplaatsen rondom het 
Petrus Dondersplein. 
 
Dit is aantoonbaar niet waar en zelfs het tegenovergestelde! 
 
Op 10 december doet de rechter uitspraak in de bezwaarprocedure met betrekking tot de 
Raadskamer. Het tekort aan parkeerplaatsen maakt onderdeel uit van dat bezwaar. Wij zijn 
heel benieuwd naar het oordeel van de rechter en blijven ons hard maken voor voldoende 
parkeerplaatsen in het centrum van Gestel.  
 


