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Parkeeronderzoek 2013 
In december 2013 is een parkeeronderzoek uitgevoerd in en rond het centrum van Bergeijk. 
Op dinsdag 3, donderdag 5 en vrijdag 6 december is om 10.30u en 14.30u het aantal 
geparkeerde auto’s geteld in het onderzoeksgebied. Hiermee wordt inzicht gekregen in de 
parkeerdruk op een aantal momenten. De resultaten van het onderzoek geven geen 
antwoord op de vraag hoe lang mensen parkeren in en rond het centrum. Voorafgaand aan 
de telling is per deelgebied de capaciteit bepaald van de verschillende parkeerterrein.  
 
Capaciteitsverschillen ten opzichte van 2008 
Tussen 2008 en 2013 is de capaciteit gestegen van 642 parkeerplaatsen naar 766 
parkeerplaatsen, een toename van 94 parkeerplaatsen. Daarbij is echter een duidelijk 
verschil tussen de veranderingen in de capaciteit in het centrumgebied en in de schil er 
omheen.  
 
Centrum 
Bij het parkeeronderzoek in 2008 is een centrumgebied bepaald. Het centrumgebied is niet 
hetzelfde als de blauwe zone. De blauwe zone is onderdeel van het centrumgebied. 
Onderstaande afbeelding laat zien welke parkeergelegenheden horen bij het centrumgebied.  
 

sectie 2008 2013 verschil
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De capaciteit in het centrum is in de periode 2008 – 2014 gedaald met 17 parkeerplaatsen. 
Met name rondom ’t Hof zijn parkeerplaatsen verdwijnen. Een deel van deze 
parkeerplaatsen is echter al gecompenseerd aan de Kattendans. Voorafgaand aan het 
parkeeronderzoek in 2008 is daar de parkeercapaciteit al uitgebreid met 31 parkeerplaatsen. 
In de periode daarna zijn parkeerplaatsen in het centrum opgeheven en is de 
parkeercapaciteit aan de Nieuwstraat nog uitgebreid met 14 parkeerplaatsen.  
 
Schil 
In de schil is in de periode in de periode 2008-0214 de parkeercapaciteit met 111 
parkeerplaatsen toegenomen. Het gaat hierbij met name om uitbreiding van de capaciteit bij  
de supermarkten in de burg. Magneestraat. Daarnaast zijn aan de Domineestraat 32 
parkeerplaatsen gerealiseerd.  
  

sectie 2008 2013 verschil
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Resultaten parkeeronderzoek 
 
Algemeen 
De parkeerdruk in het totale onderzoeksgebied ligt tussen de 53 en 60%. De parkeerdruk is 
hiermee acceptabel. Voor een centrumgebied geldt dat de gewenste bezettingsgraad tussen 
de 70 en 90% ligt. Bij een bezettingsgraad hoger dan 90% ontstaat zoekverkeer en neemt de 
kans op foutparkeren toe. Bij een bezettingsgraad onder de 70% op piekmomenten kan 
sprake zijn van overcapaciteit.  
De verschillen in parkeerdruk in de schil rondom het centrum zijn minimaal. In de blauwe 
zone zijn de verschillen groter. Het drukste moment is de dinsdagmiddag met een 
parkeerdruk van 60%. De  
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderstaande tabel toont de bezetting in de blauwe zone en overige gebieden op de 
onderzochte momenten.  
 
Capaciteit Blauwe zone 

(185 pp) 
Schil 

(581 pp) 
Totaal 

(766 pp) 
Dinsdag 10.30u 92 50% 317 55% 53% 
Dinsdag 14.30u 125 68% 338 58% 60% 
Donderdag 10.30u 123 67% 318 55% 58% 
Donderdag 14.30u 119 64% 326 56% 58% 
Vrijdag 10.00u 122 66% 326 56% 58% 
Vrijdag 14.30u 76 41% 330 57% 53% 

 
 
Centrumgebied 
 
 
 
 
Blauwe zone  
De bezetting in de blauwe zone ligt tussen de 40% en 60% op de onderzochte momenten. 
Hiermee is op dit voldoende restcapaciteit en zelfs sprake van een licht overschot. Het 
gewenste beeld bij een blauwe zone is dat er op het piekmoment een bezetting is van 90%. 
Het drukste moment is de dinsdagmiddag met een bezetting van 68%.  
De parkeerplaatsen aan ’t Hof kennen de hoogste bezetting, met name op het zuidelijke 
deel. Op de parkeerterreinen aan het Elsenhof en het noordelijk deel van ’t Hof is alle 
momenten nog voldoende restcapaciteit. Opvallend is verder de lage bezetting op vrijdag. 
Mogelijk heeft dit een relatie met het feit dat dit de dag na pakjesavond was.  
 
De blauwe zone is slechts een deel van het centrumgebied. Onder het centrumgebied vallen 
namelijk ook parkeerterreinen zoals de Kattendans en Nieuwstraat. Om  
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Overig 
Er zijn weinig verschillen tussen de bezettingsgraden op de verschillende momenten. 
Fluctuaties komen met name voor op de locaties met minder parkeerplaatsen. Ook in het 
gebeid rondom het centrum zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig. De populairste 
langparkeerlocaties lijken de Nieuwstraat, Raadhuishof, Kattendans te zijn.  
 
Gehandicaptenparkeerplaatsen 
In het onderzoek is apart rekening gehouden met gehandicaptenparkeerplaatsen. De 
bezetting van de deze parkeerplaatsen varieert tussen de 30 en 50%.  
 
Verschillen 2008 en 2013 
De capaciteit is tussen 2008 en 2013 toegenomen met 124 parkeerplaatsen. Ook het aantal 
geparkeerde voertuigen is gestegen van gemiddeld 416 naar 440 voertuigen in het hele 
onderzoeksgebied. Waar in 2008 nog bezettingen van boven 100% voorkwamen, komt dat in 
2013 niet meer terug. Bezetting van boven de 100% wordt veroorzaakt door foutparkeerders. 
Een gevolg van de blauwe zone is dat er u dan ook voldoende plekken zijn voor bezoekers 
van het centrum en dus niet foutparkeren, ook al is het voor een korte periode.  
Daarnaast heeft de invoering van de blauwe zone bijgedragen aan een autoluwer centrum 
qua parkeren. Waar in 2008 nog gemiddeld 139 voertuigen stonden geparkeerd in het 
gebied dat nu blauwe zone is zijn dat in 2013 115 voertuigen. De bezetting op de 
langparkeerterrein (Kattendans. Raadhuishof en Nieuwstraat) is in dezelfde periode 
toegenomen van 98 naar 118 geparkeerde voertuigen.  
 
Conclusies 

• Op geen enkel moment is in of rond het centrum van Bergeijk sprake van een tekort 
aan parkeerplaatsen. In het centrum is een overschot van zo’n 40 parkeerplaatsen.  

• Er is geen sprake van parkeeroverlast in de straten rondom het centrum. 
• De blauwe zone is effectief; op basis van het parkeeronderzoek kan worden 

geconcludeerd dat foutparkeren is afgenomen en dat er minder auto’s in het centrum 
parkeren. Er wordt meer gebruikt gemaakt van de langparkeerterrein rondom het 
centrum 


