
Vertrouwelijkheidsniveau: Openbaar 
 

Verslag 

 
 
 

Pagina 1 van 7  

Aan Leden Reviewpanel Parkeerregulering 

c.c.  
Soort overleg Reviewpanel Parkeerregulering  
Locatie Goirke 

Datum 9 maart  2021 
Tijd Van 19.30 uur tot 22.00 uur 

 
 

1) Opening 
Machiel opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 
Aanleiding parkeerregulering: 

In 2019 heeft het college van de gemeente Tilburg besloten om in wijken binnen de ringbanen waar 
parkeeroverlast wordt ervaren aan te pakken. Vanuit meldingen en klachten zijn de gebieden aangewezen 
waar we met bewoners, ondernemers en maatschappelijke partijen in gesprek gaan over de parkeersituatie. In 

deze gesprekken inventariseren we hoe de parkeersituatie in de praktijk is, of er overlast ervaren wordt en 
waar betaald parkeren zal worden ingevoerd. De gemeente heeft parkeertellingen uitgevoerd om een beeld te 
krijgen van de parkeersituatie. Met het review panel bespreken we op welke plekken er parkeerdruk en/of -
overlast is, de omvang van het gebied waar betaald parkeren zal worden uitgebreid, welk effect dit heeft op de 

grensstraten en de werkingstijden van de regeling.  
 
Het projectteam stelt zich voor aan het panel. 

 
2) Kennismaking 

De deelnemers stellen zich voor en delen met de groep hoe zij de parkeersituatie beoordelen op dit 
moment. 

De ervaringen rondom het parkeren in het gebied lopen uiteen, zowel vanuit bewoners als ondernemers. 
Er worden op voorhand al een aantal suggesties gedaan voor een oplossing. Een korte opsomming: 
 
- Aan de Superior de Beerstraat wordt veel parkeeroverlast ervaren door zowel bewoners en 

ondernemers. 
- Bewoners die tegen de Veldhovenring aan wonen beschrijven het parkeren in de wijk als “drama”. Er 

wordt veel overlast ervaren door het parkeergedrag van arbeidsmigranten in de buurt wonen en door 

het uitwijkgedrag vanwege de regulering in aangrenzende gebieden. Naar aanleiding van een ernstig 
ongeval zijn er aan de Veldhovenring op verschillende plekken varkensruggen gep laatst wat ten koste 
is gegaan van parkeerplaatsen. Hierdoor is de parkeerdruk in de wijk alleen maar toegenomen.  

- In de Goirkestraat is het beeld wisselend. De straat loopt van zuid naar noord door het gehele gebied. 

Wat bewoners opvalt is dat er meer bedrijfsbussen in de straat staan waardoor het zicht beperkt 
wordt. Dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen in het verkeer. De druk is toegenomen na de invoering 
van de parkeerregulering in het aangrenzende gebied ten zuiden van de Goirkestraat. Over het 
algemeen is er delen van deze straat nog wel voldoende parkeerplek te vinden. De vrees is wel dat de 

parkeerdruk verder toeneemt als omringende gebieden gereguleerd gaan worden.  
- In het noorden van de wijk, ter hoogte van de Ringbaan-Noord, worden weinig problemen ervaren. 

Alleen de plekken met een laadpaal worden wel een bezet door een andere gebruiker.  

- Bewoners nabij de Jumbo ervaren voornamelijk overlast van bezoekers van de supermarkt die 
uitwijken naar de wijk.   

- Ter hoogte van het Textielmuseum wordt het wat drukker mede omdat er woningen zijn verbouwd tot 
studio’s waardoor de druk toeneemt maar het is acceptabel.  

Bezoekers van het Museum parkeren nu gratis. Als zij een redelijk tarief moeten gaan betalen wordt 
dat niet als een probleem gezien. Wel worden de zorgen geuit voor het parkeren van personeelsleden 
in de omgeving van het Museum als er betaald parkeren geldt. 
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- Bewoners ten noorden van het Wilhelminapark ervaren veel meer parkeerdruk na de invoering van de 

regulering door het uitwijkgedrag. De parkeerdruk neemt toe na kantoortijden en ook hier wordt veel 
overlast ervaren van de bedrijfsbussen.  

 

3) Toelichting gemeente Tilburg over het proces   
De aanleiding voor het parkeerregulering en het gebied worden verder toegelicht samen met de 
parkeertellingen.  
 

Er hebben op een aantal momenten parkeertellingen plaatsgevonden. Door de coronatijd waren er minder 
bezoekers in de wijk en veel mensen die vanuit huis werken. Hierdoor is de parkeersituatie in de wijk 
enigszins veranderd. Uit de tellingen blijkt dat de meeste druk nu ervaren wordt in de avonduren. We 
staren ons niet blind op de parkeeronderzoeken. De gemeente hoort graag vanuit het panel waar de 

knelpunten in de wijk zich voordoen en waar we moeten toewerken naar een oplossing. 
In het zuidelijk deel van de wijk Goirke wordt de meeste druk en overlast ervaren blijkt uit de meldingen 
die bij de gemeente Tilburg in de afgelopen jaren zijn gedaan 

 
Rogier licht de parkeersituaties in de wijk toe aan de hand gemaakte foto’s.  
 
Gedurende het proces wordt er op verschillende momenten in contact getreden met het panel. Dit loopt 

uiteen van een overleg tot een schouw in de wijk. De panelleden kunnen zelf aangeven waar de behoefte 
ligt.  
 

Werkwijze reviewpanel  
Benadrukt wordt dat iedereen in het panel een even belangrijke rol heeft en dat in het panel naar wordt 
toegewerkt over het advies dat naar het college gaat. De gemeente begeleidt het proces en bewaakt de 
kaders die door het college en de raad zijn vastgesteld.   

 
Kaders en verwachtingen 
De kaders vanuit de Raad worden toegelicht. Deze kaders richten zich vooral op de tarieven en moeten we 
respecteren.  

De kaders vanuit het college gaan met name om de werkingstijd van de  regeling, verlenen van 
vergunningen, logische begrenzing van het gebied met betaald parkeren, etc. Hier is enig maatwerk 
mogelijk, maar hier moet het college wel mee instemmen. 

Doel is om op straat tot een regeling te komen om de geconstateerde parkeerproblemen te verhelpen. 
Deze regeling moeten we uit kunnen leggen aan de gebruikers, maar ook aan het college voor de 
besluitvorming. Daarnaast moeten we er aandacht voor hebben dat we de parkeeroverlast niet één op één 
verplaatsen naar een ander deel van de wijk 

 
Om te komen tot een advies wordt in kaart gebracht waar de problemen zijn, wat de grens van het betaald 
parkeren komt te liggen, waar de mogelijke conflicten ontstaan en welke voorzieningen in de wijk extra 
aandacht vragen.  

Om de eigen parkeergelegenheid beter te benutten worden bewoners/bedrijven die eigen 
parkeergelegenheid hebben uitgesloten van (enkele) parkeervergunningen (POET-regeling). Als een 
bewoner een eigen parkeerplaats heeft (of hierover kan beschikken), dan  wordt er in ieder geval geen 1e 

parkeervergunning verleend. 
De bezoekersregeling voor het laten parkeren van visite is er voor iedere bewoners (ook als men geen 
parkeervergunning afneemt of geen eigen auto heeft).    
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VRAGEN vanuit het panel: 

 

Vraag: wat wordt gedaan met campers en busjes bijvoorbeeld na regulering? 
antw.: er bestaan geen vergunning voor grotere voertuigen (voertuigen langer dan 6 meter). Deze mogen 
alleen op aangewezen plekken parkeren. Het gaat veel om gastarbeiders die campers plaatsen in de wijk. 
Wellicht moet hier een aparte plek voor aanwezen worden. Op basis van APV worden grote voertuigen 

gecontroleerd op basis van meldingen. 
 
Vraag: toen Teresia werd ingevoerd was er te weinig oog voor het verschuiven van het probleem. Hoe gaan we 
daar nu mee om? 

Antw.: daar is van geleerd waardoor nu het gebied groter is uitgezet tot aan de Ringbaan-Noord 
 
Vraag: wordt er ook gekeken naar extra parkeermogelijkheden bij een herinrichting? Bijvoorbeeld door kappen 

van bomen? 
Antw.: binnen het beleid wordt er geen boom gekapt voor extra parkeerplek. Als er een nieuwe ontwikkeling op 
de rol staat wordt er gekeken naar een optimale inrichting. 
 

Vraag: het personeel vanuit Teresia parkeert nu ook in de wijk. Ondanks dat zij een vergunning hebben. Kan 
hier extra op worden gelet?  
Antw.: Het signaal is duidelijk en moet worden opgepakt vanuit de school. 

 
Vraag:  hoelang duurt het voordat de tijden van de regulering evt. herzien mogen worden? 
Antw.: na een jaar of half jaar wordt er geëvalueerd. Het is mogelijk om daarna aanpassingen door te voeren, 
waarbij rekening moet worden gehouden met de implementatietijd.  

 
Vraag: Mogen boetes gestuurd worden richting arbeidsmigranten? Er is een opvang van arbeidsmigranten die 
tijdelijk hier verblijven. 
Antw.: Er is geen uitwisselingsverdrag met landen anders dan België en Duitsland. Er wordt nagedacht wat te 

doen met veelplegers die hier geen permanent verblijf hebben. Daar is nu nog geen beleid voor, maar gedacht 
wordt aan een wielklemregeling 
 

Vraag: hoeveel parkeervergunning mogen per woning worden afgegeven? 
Antw.: Drie, mits de capaciteit in de straat het toelaat. Dat wordt gemonitord. Als het te druk wordt moet het 
worden teruggebracht van drie naar maximaal twee vergunningen.  
 

Vraag: hoe wordt er gekeken naar de parkeerdruk overdag als er mensen naar de wijk komen voor een van de 
faciliteiten? 
Antw.: hierover wordt advies gevraagd aan het panel. Het uitgangspunt is om het de ‘wijkgebonden’ 
parkeerder ook in de wijk zelf te faciliteren en overlast door uitwijkgedrag te voorkomen. 

 
Vraag: wordt de Tiwos ook meegenomen in de besluitvorming? Bewoners kunnen nu geen vergunning 
aanvragen en er is geen slagboom voor het parkeerterrein van het complex.  

Antw.: Er zal indien nog overleg plaatsvinden met de woningbouwvereniging. Als er parkeren op eigen terrein 
(POET) aanwezig is moet dat beschikbaar zijn voor de betreffende bewoners.. 
 
Vraag: Is het mogelijk om voor personeel van museum een regeling te treffen? 

Antw.: Dat kan. Hier kunnen we in het kader van het advies aanvullende afspraken over maken.  
 
Vraag: als er een woning verkocht wordt zie je vaak wel dat er veel ombouw is naar studio’s of studentenhuis. 

Dit levert extra parkeerdruk op. Hoe wordt hier naar gekeken? 
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Antw.: Er is beleid voor en daar wordt naar gehandeld. De bereikbaarheid en het parkeren zijn onderdeel van 

het verkrijgen van de vergunning. 
 
Vraag: wat te doen als er teveel bezoekers zijn en je als bewoner geen parkeerplek hebt? 

Antw.: Bij een activiteiten is het lastig te reguleren maar het uitgangspunt is dat de bewoners altijd de ruimte 
hebben te parkeren. We faciliteren de bezoekers. 
 
Vraag: Is de vergunning voor de wijk? 

Antw.: De vergunning wordt verleend voor een specifiek rayon. Met deze vergunning kun je in de regel ook in de 
naburige rayons parkeren (flexibiliteit). In het review panel bepalen we de indeling en grootte van het rayon.  
 
4) Inventarisatie break-out rooms 

Beknopte verslaglegging Break-outroom 1 (Rogier/Jaap) 
Focus in deze break-out lag op het vaststellen waar en op welke momenten de parkeerdruk hoog is. En hoe 

deze parkeerdruk wordt ervaren. De aantekeningen op onderstaande afbeelding zijn tijdens de break -out 
gemaakt. 

 
De volgende toelichting: 

Parkeerdruk vooral ’s avonds 

(na 16 uur) 
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▪ De parkeerdruk en daarmee gepaarde overlast wordt in een aaneenschakeling van straten 

gevoeld aan de zuidzijde van het gebied. Hier is zowel de parkeerdruk overdag, als ’s avonds 

als de bewoners thuis erg hoog. 

▪ Een groot deel van de voertuigen hoort toe bij bewoners. De geconstateerde parkeerdruk 

wordt mede veroorzaakt (en daarmee verergerd) door uitwijkgedrag vanuit het gereguleerde 

gebied (Theresia en omgeving).  

▪ Het betreft de Leo13-straat en grosso modo alle straten ten zuiden daarvan, inclusief de 

Goirkestraat en Veldhovenring (alhoewel op de Veldhovenring nauwelijks parkeerplaatsen 

zijn).  

▪ Meer noordelijk in de woonwijk (ter hoogte van Textielmuseum) is overdag geen sprake van 

parkeerdruk en bijkomende parkeerproblemen. Geconstateerd is dat op het Plein Leo 13 en 

rondom het Textielmuseum overdag voldoende vrije parkeergelegenheid is om iedereen 

(waaronder bezoekers van het Museum en winkels in de wijk) te faciliteren. Het 

Textielmuseum ontvangt jaarlijks 75000 bezoekers, waarvan 2/3 met de auto komt. De  

bezoekers kunnen tijdens openingstijden museum (10-17 / 12-17 uur) goed parkeren bij het 

museum. 

In de woonwijk (Plein Leo 13) loopt de parkeerdruk rond 16 uur op, vanwege het autobezit 
van bewoners. ’s Avonds is de parkeerdruk wel hoog en daarmee aandachtspunt.   

▪ Aan de noordkant van de woonwijk (omgeving Jumbo en aanliggen straten Goirkestraat, 

Pater Ruttenstraat, Korte Hoefstraat, Sint Marcusstraat, Kardinaal Vaughanstraat) is de 

parkeerdruk structureel hoog. Een groot deel van deze straten heeft een krap profiel en 

faciliteert ook bewoners die aan de Goirkestraat wonen. Bezoekers van de Jumbo staan 

geregeld in de omgeving geparkeerd (en niet op het eigen terrein). Andersom wordt ook 

geconstateerd: Bewoners parkeren ’s avonds ook op het terrein van de Jumbo.  

▪ Over de Antillenbuurt (taartpunt tussen Goirkestraat, Ringbaan-Noord en Paterstraat) 

ontbreekt in deze break-out groep een goed beeld over de parkeersituatie.  

Overige opmerkingen: 

▪ De komst van de bassischool aan de Pastoriestraat vraagt om een goede inpassing wat 

betreft verkeer en parkeren. De basisschool zelf voert actief beleid om het fietsgebruik onder 

docenten te stimuleren. Zij verwachten maar beperkt aanspraak te maken op 

parkeervergunningen voor docenten. Suggestie van een zoom&zoof-strook (kortstondig 

parkeren voor ouders) is door de basisschool als oplossing aangedragen.  

▪ Het parkeren van grote bedrijfsbussen vormt een probleem in de wijk.  

▪ Laatste jaren zijn veel woningen verkocht en verbouwt tot appartementen. Deze 

ontwikkeling veroorzaakt een deel van de toegenomen parkeerdruk. 

▪ Als opmerking wordt gemaakt dat dit het moment is om het probleem groter aan te pakken. 

Niet alleen kijken waar nu acute problemen zijn, maar een toekomstvaste oplossing bieden 

voor de gehele wijk.  
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Beknopte verslaglegging Break-outroom 2 (Machiel/Floor) 
In onze breakoutroom kwam onderstaand plaatje naar voren, daarbij zijn ook nog navolgende opmerkingen 
genoemd.  

- Omgeving Goirkestraat/Wilhelminastraat/Edmond Meelisplein: hoge parkeerdruk en 
woningsplitsingen.  

- Veldhovenring: problematische parkeerdruk, maatregelen verkeersveiligheid ontnemen 
parkeermogelijkheden. 

- Voor ondernemingen aan Goirkestraat is wenselijk dat klanten het eerste kwartier gratis 
kunnen parkeren. 

- Er is een bedrijf dat postpakketen naar het buitenland vervoerd. Busjes staan geparkeerd 
totdat ze vol geladen zijn. 

- Kan bij herinrichtingen van openbare ruimte gekeken worden naar het optimaliseren van de 
parkeermogelijkheden? Bijvoorbeeld Goirkestraat 

- Hoe wordt met toekomstplannen, woningsplitsingen rekening gehouden met parkeren? 
- Rondom Pastorie overdag rustig maar in weekeinden en avonduren druk.  
- Middengebied ook overdag rustig en in weekenden/avonduren druk. Wanneer druk in 

naastgelegen straat vaak nog wel parkeermogelijkheden. 
- Rondom Kapelstraat wordt geen parkeerdruk ervaren. 
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5) Rondvraag en sluiting 

Iedereen is akkoord met het delen van mailgegevens 
 
 

Acties 

- Afspraak inplannen met de Jumbo. (Jaap) 
- Inzichtelijk maken wat de ontwikkelingen zijn in de openbare ruimte in het gebied (Machiel) 

 
 


