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DEF CONCEPT Advies review panel Hasselt (C1) d.d. 8 juni 
 

Inleiding 

Op 28 juni 2019 heeft het College van B en W besloten om stapsgewijs de parkeeroverlast binnen de 
Ringbanen verder terug te dringen en daarvoor het gebied met betaald parkeren verder uit te breiden. Het 
gebied Hasselt (gebied C1 in onderstaand figuur 1) is één van de aangewezen gebieden. Gekozen is voor een 
proces met betrokkenheid vanuit de buurt. De participatie vindt plaats door middel van een review panel, 
waarin alle belangengroepen uit de wijk vertegenwoordigd zijn. De opdracht aan het review panel is om binnen 
de kaders van de gemeenteraad de parkeeroverlast in het gebied Hasselt aan te pakken zonder dit te 
verplaatsen naar elders in het gebied.  
 

 

Figuur 1: Overzichtskaart onderverdeling deelgebieden t.b.v. review panels 
 
Bovenstaande figuur 1 toont links de onderverdeling ten behoeve van de review panels zoals opgenomen in 
het collegebesluit van 28 juni 2019. Op basis van voortschrijdend inzicht hebben we de aanpak met review 
panels verfijnt en de gebieden (A, B en C) opgedeeld in deelgebieden. Op deze manier zijn in aparte review 
panels met bewoners, ondernemers en instellingen vertegenwoordigd en komen we tot een beter gedragen 
advies. Daarnaast is voor het C-gebied gekozen het onderzoeksgebied te vergroten tot aan de Ringbaan-Noord, 
omdat we tot de conclusie zijn gekomen dat parkeeroverlast zich ook verderop in de wijken voordoet.  

Parkeersituatie Hasselt 
Het gebied Hasselt is primair een woonwijk met in specifieke straten aanvullende functies. Over het algemeen 
bezien wordt in een groot deel van de wijk Hasselt geen parkeerproblemen ervaren. Sommige straten kennen 
een hoge parkeerdruk, maar gemiddeld genomen kunnen bewoners hun voertuig in de omgeving van de 
woning parkeren. Volgens het review panel is er geen noodzaak en draagvlak om in een groot gebied in de wijk 
Hasselt parkeerregulering in te voeren.  
 
Enkele straten in het zuidelijk deel van de wijk (dicht bij huidig gereguleerde gebied) kenen een hoge 
parkeerdruk en parkeeroverlast (zie figuur 2 - rechts). Deze parkeerdruk wordt veroorzaakt door uitwijkgedrag 
vanuit andere wijken (Bouwmeesterbuurt/Theresia), door de relatief smalle straten en daarmee beperkte 
parkeercapaciteit en door het autobezit van bewoners. Daarnaast wordt geconstateerd dat bouwinitiatieven 
van de afgelopen jaren extra druk op de wijk leggen, mede omdat deze initiatieven zijn gerealiseerd op 
plaatsen waar in het verleden geparkeerd kon worden. Ook het parkeren door in de (naburige) wijk gevestigde 
instellingen (o.a. ROC, Museum) leidt op sommige momenten tot parkeerdruk in de directe omgeving. Rondom 
het ROC is, met name overdag (openingstijden school) een hoge parkeerdruk. Vanuit het review panel 
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komende wisselende signalen om op dit moment iets aan de parkeerdruk in deze omgeving te doen. Uit deze 
omgeving hebben we gedurende het traject met de review panels ook een handtekeningenactie ontvangen, 
die de indruk geeft dat er onder een deel van de bewoners geen draagvlak bestaat voor betaald parkeren.  
 
De gemeente ontvangt de laatste jaren wel veel klachten van parkeeroverlast uit de omgeving van de 
Kwaadeindstraat en omgeving en rondom het Edmund Meeliserf. In grote lijnen is dit ook de indruk van het 
review panel dat in deze straten parkeeroverlast door belanghebben wordt ervaren.  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figuur 2, links: overzichtskaart onderzoeksgebied Hasselt (C1) en regulering omgeving                                     
Figuur 2, rechts: uitkomst 1e review panel parkeeroverlast (richtinggevend, waarbij oranje arcering 
aandachtsgebieden betreft) 

Kaders 
De gemeenteraad van Tilburg heeft in 2016 besloten dat parkeeroverlast in woonwijken wordt aangepakt door 
het invoeren van parkeerregulering (betaald parkeren). Het doel van invoering van parkeerregulering is om de 
leefbaarheid in de wijk te verbeteren door de beperkte parkeerruimte vooral beschikbaar te maken voor 
wijkgebonden bewoners, ondernemers en instellingen uit de wijk zelf. Daarvoor is het nodig dat parkeren door 
wijkvreemd verkeer wordt ontmoedigd.  

Samenstelling van het review panel Hasselt 
Op basis van ervaringen in eerdere Review Panel trajecten is besloten om het gebied C onder te verdelen in 4 
aparte deelgebieden. Een onderverdeling met deelgebieden stelt ons in staat meer belanghebbenden te 
spreken en tot een beter gedragen advies te komen. 
 
Vanwege Corona heeft er geen inloopbijeenkomst in de wijk plaatsgevonden, maar zijn alle adressen in het 
gebied aangeschreven met een bewonersbrief. In deze bewonersbrief werd uitleg gegeven over de aanpak en 
was de uitnodiging opgenomen om in te schrijven voor het review panel. Uit alle aanmeldingen zijn de 
deelnemers geloot voor het review panel Hasselt (C1), waarbij rekening is gehouden met geografische 
spreiding van de deelnemers.  
 
De bijeenkomsten met het review panel hebben plaatsgevonden 23 februari, 20 april, 18 mei 2021 en 8 juni. 
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CONCEPT Plan voor parkeerregulering Hasselt 
Onder begeleiding van de gemeente heeft het review panel in drie bijeenkomsten het plan voor de uitbreiding 
van parkeerregulering uitgewerkt. Belangrijke besproken punten om te komen tot het plan waren, onder 
andere: 

• Op basis van de ervaringen van het review panel en de uitgevoerde parkeertellingen bepalen in welke 
straten/ delen van de buurt parkeeroverlast wordt ervaren (zie figuur 2 uitkomst 1e review 
panelsessie); 

• Wat zou een logische grens zijn voor de invoering van parkeerregulering, wat doen we met 
grensstraten en wat betekent de invoering van parkeerregulering voor achterliggende straten? 

• Hoe vinden we zo goed mogelijk aansluiting bij parkeerregulering in de omgeving, zodat uniformiteit 
ontstaat; 

• Hoe om te gaan met het parkeren op plaatsen waar dat niet is toegestaan, maar voertuigen geen 
hinder/overlast ervaren. Hiervoor wordt met enkele deelnemers uit het review panel een schouw in 
de buurt uitgevoerd.  

• Het effect en nut/noodzaak van het invoeren van betaald parkeren; 

• Voorkomen van “overregulering”. 
 
Het advies voor de invoering van parkeerregulering in Hasselt, zoals dat uiteindelijk na alle discussies binnen 
het review panel op basis van consensus tot stand is gekomen, luidt als volgt: 

• In de wijk Hasselt wordt een beperkte uitbreiding van het betaald parkeren voorgesteld. Het betreft 
de straten waar nu parkeeroverlast wordt ervaren, mede door de aanwezigheid van ‘wijkvreemde’ 
parkeerders (uitwijkgedrag). Dit wordt bevestigd door het feit dat de parkeerdruk is toegenomen sinds 
in de Theresia/Bouwmeester enige jaren terug betaald parkeren is ingevoerd.  

• Het betreft de straten gelegen tussen de Kwaadeindstraat en de Tongerlose Hoefstraat (incl. deze 
straten zelf), het Rentmeesterhof1 en het Edmund Meeliserf. 

• In de wijk Hasselt wordt een 5-daagse regeling voorgesteld, te weten betaald parkeren van maandag 
t/m zaterdag van 09:00 tot 22:00 uur. Deze tijden bieden de meeste zekerheid dat er ook in de 
avonduren voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor bewoners.  

• De omgeving van het ROC kent (buiten de huidige Corona-situatie) ook een hoge parkeerdruk, vooral 
veroorzaakt door het ROC zelf. Tegelijkertijd zal het advies van naastgelegen buurt (Goirke, gebied C2) 
in de toekomst mogelijk effect hebben op dit deel van de wijk Hasselt. Het voorstel is om eventuele 
ingrijpen in de parkeersituatie in dit deel van de wijk te overwegen ten tijde van de evaluatie.  

• Het standaardtarief voor parkeren aan de parkeerautomaat (of met de parkeer-app) bedraagt €1,00 
per uur. 

• Het standaard vergunningenbeleid wordt gehanteerd: 

o Bewoners, ondernemers en instellingen in de wijk komen in aanmerking voor 
parkeervergunningen op basis van de beleidsregel.  

o Per adres kan een bezoekersvergunning worden aangeschaft, waarbij het bezoek met een 
bepaald maximum tegen een sterk gereduceerd tarief kan parkeren (€ 0,20 per uur). 

o Zorgbehoevenden kunnen het bezoek tegen datzelfde gereduceerde tarief laten parkeren, 
maar het maximum is daarbij verdubbeld (regeling mantelzorgers) 

o Als de ruimte dat toestaat, dan kunnen werknemers in aanmerking komen voor een 5-daagse 
parkeervergunning (werkdagen). In de praktijk is dat in woonwijken het geval, omdat 
bewoners deels overdag weg zijn. 

• In tegenstelling tot andere gebieden wordt eerder geëvalueerd. Na 6 maanden (i.p.v. één jaar) gaan 
we de werking van regeling evalueren. Aandacht zal in het bijzonder uitgaan naar de effecten op de 
parkeersituatie: 

o Op het parkeerterrein van de bedrijven aan het Tegro terrein; 
o Effecten op direct aangrenzende straten (Van Bylandtstraat/Hasseltstraat); 
o De parkeersituatie rondom het ROC (na afloop van coronamaatregelen) en de effecten van de 

regulering in de wijk Goirke op dit deel van de wijk Hasselt. 

 
1 Uitgezonderd het cluster van 7 haakse parkeerplaatsen in het Rentmeesterhof, het dichtst gelegen bij de 
Kasteleinslaan.  
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Figuur 3: Advies review panel begrenzing gereguleerd gebied  
 

Aanvullende opmerkingen en constateringen: 

• Betaald parkeren: In het review panel is gediscussieerd over de nut en noodzaak van betaald parkeren 
en mogelijke alternatieven. Ondanks dat een regeling anders dan betaald parkeren buiten de gestelde 
kader van de gemeenteraad valt, vraagt het review panel aandacht om vooral open te blijven staan 
voor alternatieven, zoals: Goede locatie voor het parkeren van kantoorpersoneel (bv. P+R), inzet van 
deelmobiliteit om het autobezit te beïnvloeden, een regeling waarbij de kosten voor bewoners zo laag 
mogelijk blijven.  

• Evaluatie: Zoals in andere wijken zal er uitgebreid monitoring en evaluatie plaatsvinden. Het voorstel 
is om na zo’n 5 á 6 maanden (eerder dan gebruikelijk) een parkeeronderzoek te laten plaatsvinden en 
op basis daarvan met het review panel een advies te geven over mogelijk gewenste aanpassingen 
(evaluatiemoment). 

• Tijden van de regeling: De parkeeroverlast in doet zich zowel overdag als ’s avonds voor. Omdat een 
deel van de parkeeroverlast wordt veroorzaakt door uitwijkgedrag vanuit de Bouwmeesterbuurt is het 
voorstel om hier minimaal met de tijden van regulering op aan te sluiten (5-daagse regeling maandag 
t/m vrijdag van 09:00 tot 15:00). Het review panel adviseert een 6-daagse regeling (ma – za van 9.00 – 
22.00), zodat bewoners meer zekerheid hebben op een vrije plaats ’s avonds, , mede gezien het 
parkeren in de avonduren door functies elders (bv. woonzorgcentrum Den Herdgang). Met deze tijden 
wordt aangesloten op de tijden van de regulering in Goirke (per 1 november 2021) en Theresia. In de 
Bouwmeesterbuurt (gebied ten zuiden Kwaadeindstraat) geldt een 5-daagse regeling. Extra aandacht 
gaat uit naar het geven van duidelijkheid op straat voor de bezoekers rondom de overgang van deze 
tijden.   

• Regeling Edmund Meeliserf: Het Edmund Meeliserf betreft een parkeerterrein waar weinig 
(woon)adressen gevestigd zijn. Dit parkeerterrein heeft vooral een functie voor de omgeving 
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(bewoners, bedrijven en bezoekers Hasseltstraat, Goirkestraat, Lambert de Wijsstraat). De (directe) 
omgeving wordt de mogelijkheid geboden om een vergunning aan te vragen om gebruik te kunnen 
(blijven) maken van dit parkeerterrein.   

• Parkeren bezoekers bedrijven: Met de invoering van betaald parkeren bestaat de angst dat dit effect 
heeft op het bezoek aan bedrijven. In het review panel zijn de wensen gedeeld om bijvoorbeeld een 
eerste uur gratis parkeren mogelijk te maken. Hierbij wordt ook gerefereerd aan de regeling die is 
ingevoerd op de Besterdring/Besterdplein en de Korvelseweg, waar met het zogenaamde 
Stop&Shoptarief de eerste 15 minuten gratis parkeren wordt geboden. Op basis van de kader van de 
gemeenteraad (belastingverordening) is een tariefstelling met een eerste uur gratis nu niet mogelijk. 
De ondernemers uit het gebied vragen hier aandacht voor. 

• Tegro-terrein: Er wordt geen betaald parkeren voorgesteld op het Tegro-terrein. Wel bestaat op dit 
parkeerterrein de behoefte om een laad- en losplaats te realiseren voor bezoekers die goederen 
ophalen, dan wel brengen. In de optiek van ondernemers is betaald parkeren een drempel voor 
bezoekers om met de auto de bedrijven te bezoeken. Zij vragen daarom aandacht voor de 
tariefstelling, met name voor een korte(re) bezoekduur (1 à 2 uur).    

• Na besluitvorming over invoering van betaald parkeren wordt er vanuit de gemeente een projectgroep 
opgericht die verantwoordelijk is voor de invoering van betaald parkeren. Er is vanuit het review panel 
een vertegenwoordiging aangewezen die als klankbordgroep zal dienen voor de implementatie. 
Daarbij wordt onder andere gekeken naar de plaatsing van parkeerautomaten en naar de wijze van 
communiceren naar de wijk. 

• Het advies van het review panel is op basis van consensus tot stand gekomen. Dit betekent dat 
iedereen, gegeven de verschillen van inzicht of tegenstrijdige belangen, met het advies instemt of ‘kan 
leven’.  

• Het gebied zal toegevoegd worden aan de parkeerrayons Noord (N-rayon). Hierdoor kunnen alle 

vergunninghouders in Hasselt, dus ook die aan de grens van het parkeerrayon wonen, uitwijken naar 

naastgelegen N-rayon (zoals Goirke of de Bouwmeesterbuurt v.v.). De vergunningverlening vindt wel 

plaats op basis van de beschikbare parkeercapaciteit in het rayon.  
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Bijlage 1: Samenvatting resultaten parkeeronderzoek DUFEC 
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