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Fietsparkeren versus autoparkeren in Rechterstraat 

 
Geacht College, 

 
Sinds een tijdje zijn een gedeelte van de blauwe zone parkeerplaatsen in de 
Rechterstraat, geen autoparkeerplaatsen meer. Dit terwijl er toch al een tekort 

aan parkeerplaatsen is en heel ons centrum al op zijn kop staat met alle 
ongemakken van dien voor bezoekers en winkeliers. Deze parkeerplekken zijn 

opeens fiets-parkeerplekken geworden, terwijl de proef voor blauwe zone daar 
nog loopt. Voor ons onbegrijpelijk dat deze fundamentele wijziging zonder 
overleg en zonder vooraankondiging gebeurt. Afgelopen week heeft u 

ongetwijfeld de zeer treffende column van Bets Bik in Mooi Boxtel gelezen, 
waarin zij verwoordt wat veel burgers  vinden en wij dus ook. 

 
Communicatie over dit onderwerp verdient aandacht en daarom stellen wij de 

volgende vragen: 
1. Waarom geeft u de blauwe zone parkeerplaatsen op, tijdens de looptijd 

van de proef met de blauwe zone? 

2. Wanneer vindt de evaluatie van ‘de blauwe zone proef’ plaats? Wie worden 
bij de evaluatie betrokken en krijgt de gemeenteraad hier ook een rol in? 

3. U stelt dat het de schuld is van de marktondernemers dat er in de 
Rechterstraat nu autoparkeerplaatsen omgewisseld zijn voor 
fietsparkeerplaatsen, klopt dat? Het lijkt erop dat u de marktondernemers 

voor uw karretje spant en geeft hen de schuld van uw eigen keuzes? 
4. Gezien de zeer beperkte benutting van de nieuw gecreëerde  

fietsparkeerplaatsen in de Rechterstraat is het voor ons denkbaar dat u 
deze wijziging weer terugdraait; bent u daartoe bereid? 

 

Voor BALANS is het belangrijk dat de gemeente met alle centrumondernemers 
goede contacten onderhoud, om gezamenlijk te zorgen voor een bruisend 

centrum. Nu lijkt het dat de wensen van de marktondernemers wel gehoord zijn 
door het college en de ondernemers in de Rechterstraat niet. Een goed 
spreekwoord luidt ‘gelijke monniken gelijke kappen’ en dat zou ook van 

toepassing moeten zijn voor de ondernemers van de Markt en van de 
Rechterstraat!  

 
Wij vernemen graag van u.  
 

Hoogachtend, 
 

Fractie BALANS 
 
Mariëlle van Alphen 

Rianne van Esch  
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Kim van de Sande (woordvoerder) 
Wim van der Zanden 
Wim Wim van der Zanden 


