
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTADRES 

Gemeente Heusden 
Postbus 41 

5250 AA  Vlijmen  
 

BEZOEKADRES 

Julianastraat 34 
Vlijmen 

 
  
 

T (073) 513 17 89 

F  (073) 513 17 99 

E INFO@HEUSDEN.NL 

 

DIGITAAL LOKET 

www.heusden.nl 
 

Bankrelatie 

NL54BNGH0285003909 

 
 

 
 
 
 
Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waartoe zij zijn verstrekt.  
Indien u daarover inhoudelijk meer wilt weten kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar  
van onze gemeente (Wet Bescherming Persoonsgegevens, artikel 33 en 34) 

 

 

 

 

 

 

Beste meneer Van der Lee, 

 

In antwoord op uw brief van 7 december 2017 vindt u hieronder de beantwoording 

van uw schriftelijk gestelde vragen over de parkeercapaciteit in het centrum van 

Vlijmen.  

 
Vraag 1 
Kunt u aangeven wat de uiteindelijk benodigde parkeercapaciteit op en rond het 
centrum van Vlijmen is ten behoeve van het winkelend publiek? 
 
Antwoord  
Adviesbureau Accent Adviseurs heeft ten behoeve van de sloop- en uitbreidings-
plannen aan de oostzijde (Heijmans), de noordzijde (Van de Ven) en de zuidzijde 
(Paviljoen) een parkeerbalans opgesteld. Hieruit bleek indertijd dat als gevolg van 
deze ontwikkelingen 31 extra parkeerplaatsen nodig zouden zijn. Inmiddels zijn 
165 parkeerplaatsen gerealiseerd en dat zijn er 24 meer dan in de oude situatie. 
Theoretisch zou de parkeerdruk in het centrum dus met 7 zijn toegenomen.  
Het onderzoek gaat hierbij uit van de piekbelasting, op zaterdagmiddag. Op andere 
dagen zal de parkeerdruk minder groot zijn. Verder is er geen rekening gehouden 
met het parkeerregime, terwijl er op donderdag, vrijdag en zaterdag een blauwe 
zone geldt. Daardoor komt de parkeervraag van langparkeerders (winkelmede-
werkers) buiten het plangebied te liggen. Tenslotte is de nieuwbouw aan de noord- 
en zuidzijde op dit moment nog niet gerealiseerd. 
Daar staat echter een aantal aspecten tegenover die voor een toename van de 
parkeerdruk zorgt. Er zijn 14 parkeerontheffingsmogelijkheden voor de blauwe 
zone contractueel toegezegd aan de bewoners van de nieuwe huurappartementen 
in de oostwand van het centrum. Voor de toekomstige bewoners van de 
appartementen boven de nog te bouwen noordwand zijn ook nog maximaal 7 
parkeerontheffingen contractueel toegezegd. Verder trekt de Action wellicht nog 
iets meer autoverkeer dan een full-service supermarkt als de EMTÉ. Tenslotte 
kunnen we wel aannemen dat de huidige (en toekomstige) winkels (bijvoorbeeld 
Kruidvat) grotere publiekstrekkers zijn dan de winkels die voorheen aan de oost- 
en noordzijde gevestigd waren. 

 

 

 F.A. van der Lee 
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In de praktijk zien we dan ook dat het nieuwe centrum van Vlijmen erg in trek is bij 
inwoners van Vlijmen en daarbuiten. Dat is goed nieuws maar leidt nu al tot een 
grotere parkeerdruk en dat zal, na de realisatie van het Paviljoen en de 
noordwand, nog verder toenemen. 
 
Vraag 2 
Als de bestaande en geplande capaciteit niet voldoende is, hoeveel extra 
parkeerplaatsen zijn er volgens uw inschatting nodig? 
 
Antwoord  
Hoewel de precieze invulling van de noordzijde nog niet bekend is, lijkt het 
aannemelijk dat een uitbreiding met minimaal 30 parkeerplaatsen wenselijk zou 
zijn. 
 
Vraag 3 
Indien de capaciteit niet voldoende is, waar bent u dan voornemens extra 
parkeercapaciteit te realiseren in de directe omgeving van het Plein? 
 
Antwoord  

Ten tijde van de bouwwerkzaamheden is grenzend aan het parkeerterrein naast 

het gemeentehuis een onverhard parkeerterrein aangelegd. Deze is op korte 

afstand van het centrum gelegen en is daarmee een uitstekend alternatief voor 

langparkeerders en als overloop op piekmomenten. Daarom zal dit gebied in het 

voorjaar als definitief parkeerterrein worden ingericht en ongeveer 100 extra 

parkeerplaatsen opleveren. Daarmee kunnen ook de piekmomenten voor de 

medewerkers gemeente Heusden en tijdens kerkdiensten voor een begrafenis of 

trouwpartij worden opgevangen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

het college van Heusden, 

de secretaris, de wnd. burgemeester, 

  

mr. H.J.M. Timmermans drs. R.H. Augusteijn 

 
 


