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Kaderwoorste! Parkeren
De raad van de gemeente Geldrop-Mierlo;
voorgenomen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders
d.d. 13 maart 2012;
Gehoord de raad in de raadsronde op 4 juni 2012;
Besluit:
A. Beleidsyitgangspynten parkeren
A l . In beide kernen van de gemeente vindt parkeerregulering plaats met als doel voldoende
ruimte voor kort parkeren nabij voorzieningen en in het kernwinkelgebied van beide kernen.
A2. Parkeerregulering vindt plaats in een tijdsvenster passend bij de activiteiten in de
kernwinkelgebieden.
A3. Parkeerregulering vindt plaats in combinatie met een parkeer routeer signalering om het
gebruik van de aanwezige parkeervoorzieningen verder te optimaliseren.
A4. In het kader van de doelstelling om voldoende ruimte voor kort parkeren nabij
voorzieningen en het kernwinkelgebied van beide kernen te waarborgen wordt lang
parkeren alleen aan de randen van de centrumgebieden toegestaan.
A5. Parkeerregulering vindt in de kern Mierlo plaats doormiddel van het toepassen van
blauwe zones in het centrumgebied en bij huize Bethanië.
A6. Parkeerregulering in de kern Geldrop vindt plaats door betaald parkeren in het
centrumgebied middels een systeem van betalen achteraf.
A7. In het kader van de doelstelling van het parkeerbeleid wordt er in de kern Geldrop een
differentiatie toegestaan in de tarieven voor kort- en lang parkeren.
A8. In Geldrop wordt, bij gebleken draagvlak, het vergunningenparkeren, op termijn,
uitgebreid tot
het gehele centrumgebied, in combinatie met een uniforme bezoekersregeling en af te
stemmen op
de venstertijden voor betaald parkeren.
A9. Gemeentebreed wordt een vraagvolgend parkeerbeleid ingevoerd met bijsturing op
detailniveau.
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AIO. Gemeentebreed wordt ingestemd met de kaders voor een toekomstige 'Nota
parkeernormen'.
A l l . Gemeentebreed wordt een parkeerfonds opgezet, zodat nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen
verplicht worden financieel zelfvoorzienend te zijn in hun parkeervraag.
B. Starten ¥an pilots
BI. In het centrumgebied Geldrop wordt voor fietsers een pilot gestart met een Calllockstalling.
B2. In het centrumgebied Geldrop wordt voor fietsers een pilot gestart met beperkte
reparatie mogelijkheden.
B3. De pilots worden na een jaar geëvalueerd en op basis van de evaluatie wordt besloten of
de pilots opgenomen worden in het beleid.
C. Uitvoeren Quickscao
Cl. Er wordt een quickscan uitgevoerd, mede op basis van eerdere onderzoeken, naar de
mogelijkheden om een geïntegreerd systeem van betaald parkeren achteraf middels betalen
bij uitrijden te realiseren op alle parkeerplaatsen nabij het kernwinkelgebied in Geldrop. Het
doel van de quickscan is:
a. Per parkeervoorziening in het kernwinkelgebied in Geldrop in kaart te brengen op
welke wijze en met welke aanpassingen en investeringen een geïntegreerd
systeem van betaald parkeren achteraf middels betalen bij uitrijden te realiseren
is.
b. Het effect van de onder a genoemde plannen op de opbrengsten van het betaald
parkeren te bepalen.
C2. Er wordt een quickscan uitgevoerd, mede op basis van eerdere onderzoeken, naar de
diverse mogelijkheden (van digitaal tot analoog) om een geïntegreerd parkeer routeer
systeem voor alle parkeerplaatsen nabij het kernwinkelgebied in Geldrop in te voeren. Het
doel van de quickscan is:
a. In kaart te brengen op welke wijze en met welke aanpassingen en investeringen
een geïntegreerd systeem voor parkeer routering te realiseren is.
c. Het effect van de onder a genoemde plannen op de opbrengsten van het betaald
parkeren te bepalen.
C3. Er wordt een quickscan uitgevoerd naar de effecten op de opbrengsten van het betaald
parkeren van de volgende maatregelen in het centrumgebed van Geldrop.
a. Geen betaald parkeren op donderdag en vrijdag avond
b. Het eerste uur gratis parkeren
c. De eerste twee uur gratis parkeren
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C4. De kosten van de onder paragraaf C genoemde quickscans worden gedekt uit het fonds
bovenwijksevoorzieningen en het krediet voor de centrumplannen.
C5. De resultaten van de quickscans worden op een zo kort mogelijke termijn aan de raad
voorgelegd. Het college zal voor 1 juli 2012 aangeven wanneer de resultaten van de
quickscans naar de raad komen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Geldrop-Mierlo
d.d. 25 juni 2012
De raad voornoemd.
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