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Voor Buurtraad Armhoefse Akkers 
Datum 22 december 2016 
Onderwerp factsheet parkeren Armhoefse Akkers 
 
 
Naar aanleiding van een aantal ruimtelijke ontwikkelingen in de wijk en vragen die daarover door de buurtraad 
zijn gesteld heeft wethouder Jacobs een factsheet over parkeren toegezegd. 
Dit factsheet bestaat uit drie onderdelen: 
1) De actuele parkeersituatie 
2) Gang van zaken bij ruimtelijke initiatieven 
3) Concrete ontwikkelingen 
4) Overig 
 
1. 
Het gebied van de buurtraad Armhoefse Akkers is globaal in twee delen verdeeld: 
- ten westen van de Ringbaan-Oost: voornamelijk gereguleerd parkeren 
- ten oosten van de Ringbaan-Oost: niet-gereguleerd parkeren 
In november 2016 is in beide gebieden een parkeertelling uitgevoerd. De resultaten van het oostelijk deel van 
de wijk bespreken we hieronder (in het westelijk deel zijn er momenteel nauwelijks klachten). 
De uitkomsten geven het volgende beeld: 
 
Tijdens 'kantooruren' is de parkeerdruk niet hoog. Er zijn incidentele uitschieters, maar de loopafstand tussen 
beschikbare parkeerplek en woning is steeds acceptabel: 
Dinsdag  13.30-134.30 uur     Donderdag 13.30-14.30 uur 

De actuele parkeersituatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de avonduren en op zaterdagochtend is de parkeerdruk wél hoog: 
Dinsdag 21.30-22.30 uur  Zaterdag 7.30-8.30 uur  Zaterdag 21.30-22.30 uur 
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De parkeerdruk op donderdagavond is vergelijkbaar met dinsdagavond 
 
Het beeld in de ochtend en avondspits zit ongeveer tussen de voorgaande beelden in: 
Dinsdag 7.30 - 8.30 uur  Dinsdag 17.30-18.30 uur  Donderdag 17.30-18.30 uur 

 
Opvallend is dat de parkeerdruk midden in de wijk (bijv Armhoefstraat, Van Heutszstraat, Cornelis 
Speelmanstraat) het hoogst is (dus niet aan de kant van de Ringbaan Oost). 
 
De grootste pieken in de parkeerdruk lijken dus te liggen dus op tijden dat vooral wijkbewoners (en hun 
bezoek) in de wijk parkeren.  
 
2. 
Onder ruimtelijke initiatieven verstaan we hier initiatieven voor bouw of voor gebruik van grond waarvoor een 
omgevingsvergunning of aanpassing van het bestemmingsplan nodig is. De gemeente heeft dan een toetsende 
rol. Het is aan de initiatiefnemer van een plan om de gevolgen voor het parkeren in beeld te brengen. Een 
ruimtelijke ontwikkeling kan zowel gaan over nieuwbouw/uitbreiding als over het wijzigen van de functie van 
een bestaand gebouw of terrein.  
De gemeente toetst de parkeerberekening aan vastgesteld gemeentelijk beleid. Als er een 'bestaand tekort' 
aan parkeergelegenheid is (zie ook onder b) hoeft de initiatiefnemer dat niet op te lossen. Reden daarvoor is 
dat voor hetgeen er al gebouwd is in het verleden al aan de toen geldende parkeernorm is voldaan. Het zou 
niet redelijk zijn de parkeernorm voor het bestaande gedeelte achteraf op te hogen. 
De complete regeling is als bijlage toegevoegd. 
 
Bij het vaststellen van de parkeereis worden samengevat 3 stappen doorlopen: 

Gang van zaken bij ruimtelijke ontwikkelingen 
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a) Vaststellen van de parkeernorm(en). De norm hangt af van de functie van een gebouw en de locatie in 
de stad (in het centrum zijn de normen lager dan in buitenwijken). Ten oosten van de Ringbaan-Oost 
geldt de norm voor zone C: "rest bebouwde kom". Ten westen van de Ringbaan-Oost geldt de norm 
voor zone A: "Centrum Tilburg". 

b) Berekenen van de feitelijke parkeerplaatsbehoefte. Belangrijk onderdeel hierbij is in hoeverre er 
dubbelgebruik mogelijk is. Een voorbeeld: een school en een sportcomplex hebben op heel 
verschillende tijden parkeerbehoefte. Als ze naast elkaar liggen, kunnen ze dus van dezelfde 
parkeerplaatsen gebruik maken. 
"De feitelijke plaatsbehoefte komt overeen met het aantal plaatsen dat nodig is tijdens het 
maatgevende dagdeel. Het maatgevende dagdeel is het dagdeel waarop de meeste plaatsen nodig 
zijn" 
Belangrijk bij functiewijziging is deze bepaling: 
"Waar het gaat om verbouw of vervangende nieuwbouw mag de plaatsbehoefte worden verlaagd met 
een eventueel bestaand tekort aan parkeerplaatsen op eigen terrein. Hier is dan sprake van een 
verworven recht waarbij geen oplossing hoeft te worden geboden voor de parkeerdruk die het al 
aanwezige bouwwerk veroorzaakt op de openbare ruimte." 
In de praktijk betekent dit dat op basis van de huidige normen wordt berekend wat er weggaat en wat 
er bij komt. Bijvoorbeeld: 350 m2 kantoorruimte (met bezoekfunctie) in zone A wordt verbouwd tot 9 
appartementen. Het huidige kantoor heeft 3 parkeerplaatsen. 
De berekening is nu als volgt: 
nieuwe woningen:   9 * 1,1 = 10 pp 
kantoor    3,5 * 1,8  = 6 pp 
De plaatsbehoefte is 10 -/- 6 = 4 parkeerplaatsen. 
In totaal hebben de nieuwe woningen dus 4 + 3 = 7 parkeerplaatsen. Dat is dus minder dan de 
berekening volgens de norm. De rest is het 'bestaand tekort'.  

c) Bepalen van de parkeereis 
In deze stap wordt bepaald hoe de plaatsbehoefte wordt opgelost. 
Er geldt een inspanningsverplichting om de plaatsbehoefte op eigen terrein te realiseren. In een aantal 
situaties kan daar van afgeweken worden, bijvoorbeeld "inzet van het eigen terrein is vanuit een 
bredere belangenafweging ongewenst" (bijv Sacramentskerk). In die gevallen kan er ontheffing 
worden verleend. Voorwaarde daarbij is dat aangetoond moet worden dat op een andere manier in 
de plaatsbehoefte wordt voorzien. Als er structureel ruimte is in het openbaar gebied, kan daar 
gebruik van worden gemaakt. 
 

3. 
Het is ondoenlijk alle ontwikkelingen op te sommen die een effect kunnen hebben. 
Dit om drie redenen: 
- er is geen statische lijst. De lijst die we nu maken, is over een half jaar alweer achterhaald 
- de gemeente kent niet alle ontwikkelingen. Alleen als een vergunning nodig is, wordt de gemeente formeel 
geïnformeerd. Dat betekent dus dat ook de gemeente regelmatig verrast wordt door ontwikkelingen die de 
parkeerdruk verhogen of juist verlagen 
- het is lastig te voorspellen welke invloed een ontwikkeling heeft. Parkeerders spreiden zich, afhankelijk van de 
plek waar ze vandaan komen en persoonlijke voorkeuren. 
Met dit in het achterhoofd hieronder toch een opsomming van een aantal concrete ontwikkelingen: 
 
Dichtbij en actueel: 
- herbestemming Sacramentskerk. Gemeente verleent ontheffing voor 9 parkeerplaatsen. Gezien de recente 
parkeertellingen is die ruimte er op de maatgevende tijdstippen. 
- invullen leegstand Jan Wierhof. Berekende plaatsbehoefte komt uit op ongeveer het huidig aantal 
parkeerplaatsen. Uit een inventarisatie van GGzBreburg blijkt dat de parkeervoorzieningen op eigen terrein na 
verhuizing van het kantoor van GGzBreburg op een aantal dagdelen niet voldoende zijn. GGzBreburg gaat de 
komende periode aan diverse knoppen draaien om overlast in de buurt te voorkómen c.q. terug te brengen. 
Wat de komst van Novadic-Kentron betekent is nog niet duidelijk. 
- herbestemming Aldi. Parkeerbehoefte dient hier geheel op eigen terrein te worden opgevangen. 

Ontwikkelingen  
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- aanpassingen in de parkeerregulering. Verlagen tarief eerste vergunning naar € 5 per maand en opheffen 
onderscheid kortparkeren en vergunninghoudersparkeren kunnen 'overloop' uit gereguleerd gebied 
terugdringen. 
 
Grotere afstand en/of verder in de tijd: 
- voornemen van Interpolis om personeel te concentreren aan de Spoorlaan 
- aanleg havenpark Zuid (vermindering openbare parkeerplaatsen) 
- verplaatsing parkeerdruk door uitbreiding gereguleerd gebied 
- ontwikkeling Binnenstad??? 
- …. 
 
4. 
Het is duidelijk dat met de bij punt 2 beschreven regeling niet elke parkeerprobleem kan worden voorkómen of 
opgelost. Een paar voorbeelden: 
- het gemiddeld aantal auto's per huishouden is de afgelopen tientallen jaren flink gestegen en daarmee ook de 
parkeerdruk in bestaande wijken.  
- voorzieningen worden steeds meer geconcentreerd in centrumsteden (zoals Tilburg). Rond de 
bezoekerscentra neemt daar de parkeerdruk dus toe. 
- er zijn ook ontwikkelingen waarvoor geen vergunning nodig is (bijv. Interpolis) 
 
Er kunnen maar beperkt parkeerplaatsen bij worden gemaakt. Deels omdat de ruimte er niet is en deels omdat 
we ook ruimte willen voor groen, spelen etc. 
Tegelijkertijd is het essentieel voor de economie van de stad dat voorzieningen ook met de auto bereikbaar 
blijven.  Om met die uitdagingen om te gaan heeft de gemeente onlangs de Mobiliteitsaanpak Tilburg 
vastgesteld en de "Hoofdlijnennotitie parkeren"  
Dit beleid biedt o.a. de volgende mogelijkheden: 
- invoeren en uitbreiding van parkeerregulering om parkeeroverlast in woonbuurten rondom de binnenstad te 
verhelpen dan wel te voorkomen. Om meer draagvlak voor invoering parkeerregulering te krijgen, wordt het 
tarief voor de eerste bewonersvergunning verlaagd naar € 5,- per maand 

Overig 

- werkgeversbenadering. In gesprek gaan met werkgevers over hun mobiliteitsbeleid (hoe kun je stimuleren dat 
mensen anders dan met de auto naar het werk komen?). Daarnaast ook kijken of werkgevers samen tot een 
structurele aanpak kunnen komen (bijv zoals in de Mobiliteitsaanpak opgenomen 'parkeerhubs' met 
pendelbusjes of mogelijkheid om verder te fietsen). Dit wordt georganiseerd door het Brabants 
MobiliteitsNetwerk (www.brabantsmobiliteitsnetwerk.nl).  
- verder stimuleren lopen en fietsen en het gebruik van OV voor woon-werkverkeer (bijv. looproutes, 
snelfietsroutes, fietsregeling etc.) 
 
 
 Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Marc van Akkeren 
Omgevingsmanager 
 
Bijlagen: 
- parkeertellingen gevisualiseerd 
- parkeertellingen in tabelvorm 
- regeling "parkeernormen en parkeereis" 
 

http://www.brabantsmobiliteitsnetwerk.nl/�

