Bijlage 3: Uitvoeringsplan
Parkeerproblemen in (oude) woonwijken
Kern
Oudenbosch
Wijk Noord
Wijk Pagnevaart
Hoeven
Johannapark
De Halderberg

Omschrijving
De komende 5 jaar wordt gestreefd naar
de realisatie van 100 extra
parkeerplaatsen in de oudere
woonwijken. Het normbedrag voor een
parkeerplaats is €1.500,- . De totale
investering komt hiermee op €150.000,-

2017 (Reeds beschikbaar)
€ 50.000,-

2018 t/m 2021
2018: €25.000,2019: €25.000,2020: €25.000,2021: €25.000,-

Totaal
€150.000,-

Omschrijving
Een aantal problemen doen zich voor op
wegen waar de komende jaren
onderhoud gepland staat. Om hier het
parkeren te optimaliseren is jaarlijks een
bedrag van €20.000,- nodig.

2017 (Reeds beschikbaar)
-

2018 t/m 2021
2018: €20.000,2019: €20.000,2020: €20.000,2021: €20.000,-

Totaal
€80.000,-

Omschrijving
Inzetten BOA capaciteit

2017 (Reeds beschikbaar)
Met het vaststellen van het plan van
aanpak op 21-04-2016 is in 0,5 FTE BOA
capaciteit voorzien.
Na een jaar wordt de capaciteit
geëvalueerd, in de ideale situatie is 0,85
FTE beschikbaar.

2018 t/m 2021

Totaal

Oud Gastel
Meireweikes
Stampersgat
Jos Erneststraat, parkeerplaats
voetbalvereniging.
Werk met werk maken
Kern
Oudenbosch
Pagnevaartweg
Oud Gastel
Markt/Dorpstraat
Overige kernen
Op basis van onderhoudsplan wegen
Verzoek tot handhaving
Kern
Oudenbosch
Groene Woud
Schoolomgeving De Regenboog
Schoolomgeving De Bukehof
Winkelgebied centrum Oudenbosch

Hoeven
Hofstraat
Julianalaan
Wijk Bovendonk
Oud Gastel
Winkelgebied rondom de Markt,
Parklaan, Dorpsstraat en Kerkstraat
Verzoek om regulering
Kern

Omschrijving
Voorstel om te onderzoeken of
draagvlak bestaat voor
parkeerregulering middels een blauwe
zone in de kernwinkelgebieden.

Oudenbosch
Winkelgebieden rondom de
Fenkelstraat, Varkensmarkt, Prof. Van
Ginnekenstraat, Kop van de Haven, Dr.
Huijsmansplantsoen

Oudenbosch
Gezien de gevoeligheden wordt een
extern gespreksleider ingezet en de
gemeente is partner aan de
gesprekstafel. Daarna volgt advies van
adviseur en wordt later aan
gemeenteraad voorgelegd.

Hoeven
Winkelgebied rondom de Sint Janstraat

Hoeven
Onderzoek naar draagvlak lift mee met
de burgerparticipatie omtrent de
reconstructie van de Sint Janstraat.

Oud Gastel
Winkelgebied rondom de Markt,
Kerkstraat en Dorpsstraat

Oud Gastel
In het winkelgebied Oud Gastel wordt in
2018 het riool vervangen. Tijdens de
gesprekken met ondernemers en
omwonenden wordt draagvlak voor
regulering gepeild.

2017 (Reeds beschikbaar)

Past in beschikbaar budget inhuur
derden.

2018 t/m 2021
Financiële
consequenties
worden in een
later voorstel aan
de gemeenteraad
voorgelegd

Totaal

Parkeeroptimalisatie nabij ruimtelijke ontwikkelingen
Kern
Omschrijving
Oudenbosch
Bij elke ruimtelijke ontwikkeling is
Parklaan, Stationsstraat, Markt, Pastoor aandacht voor parkeren.
Hellemonsstraat
De ruimtelijke ontwikkelingen die spelen
Basisschool De Schittering
in de gemeente Halderberge bieden
Religieus erfgoed
mogelijkheden om de parkeersituatie te
Aloyisiushof
optimaliseren. Iedere ruimtelijke
ontwikkeling wordt getoetst aan de
Hoeven
meest recente parkeernormen.
Sint Janstraat
Herontwikkeling de Reuzelaar
Herontwikkeling de Lindelommer
Brede School

2017 (Reeds beschikbaar)
De dekking voor de parkeerplaatsen
wordt in eerste instantie gezocht binnen
het project. Voor externe
projectontwikkelaars geldt dat de kosten
voor eigen rekening komen.

2018 t/m 2021
Idem 2017

Totaal

Monitoring parkeerdruk kernwinkelgebied Oudenbosch
Kern
Omschrijving
Oudenbosch
Invullen naar aanleiding van discussie
over afkoopregeling.

2017 (Reeds beschikbaar)
-

2018 t/m 2021
2018: €10.000,2020: €10.000,-

Totaal
€20.000,-

Totaal

Reeds beschikbaar: €50.000,-

2018: €55.000,2019: €45.000,2020: €55.000,2021: €45.000,-

€250.000,-

Oud Gastel
Herontwikkeling St. Joannesschool, OBS
de Linde en St. Bernardusschool
Brede School
Stampersgat
Brugstraat

