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Kennisnemen van 
Het besluit van het college over de afwegingsnotitie 'Blauwe zone Goirle'. 
 
Inleiding 
Het centrum van de gemeente Goirle heeft een blauwe zone als parkeerregulering.  In 2016 heeft 
een evaluatie van de blauwe zone plaatsgevonden. Op basis van deze evaluatie is een 
afwegingsnotitie opgesteld, die door de raad beeldvormend is behandeld.  In de afwegingsnotitie 
'Blauwe zone Goirle' zijn verschillende scenario’s uitgewerkt. Het college heeft besloten in te 
stemmen met de volgende aanbevelingen uit de afwegingsnotitie 'Blauwe zone Goirle': 

- Behoud van de blauwe zone; 
- Geen uitbreiding van de blauwe zone aan de randen; 
- Uitbreiding van de parkeercapaciteit in het centrum is gewenst; 
- Parkeerduur blauwe zone overal naar 3 uur; 
- Venstertijden blauwe zone op alle dagen gelijk, 09:00 tot 17:00 uur; 
- Handhaving uitbreiden met behoud van de coulanceregeling (waarschuwing); 
- Uitbreiding van de blauwe zone in de parkeergarage is gewenst. 

Ook hebben wij besloten in te stemmen met het 'scenario verkeer'. Dit scenario betrekt 50% van de 
parkeerplaatsen in de parkeergarage bij de blauwe zone. De stukken zijn als bijlage toegevoegd. 
 
Informatie 
Verkeerskundig wordt in de afwegingsnotitie een duidelijk beeld afgegeven; het centrum heeft 50 tot 
100 extra parkeerplaatsen en een vergroting van de blauwe zone met 25 parkeerplaatsen nodig om 
te voorzien in de behoefte. Naast het verkeerskundig aspect spelen er echter vele andere belangen, 
die we ook hebben gewogen. 
 
De benoemde aanbevelingen uit de afwegingsnotitie zijn met verschillende belanghebbenden 
uitvoerig besproken en hebben een breed draagvlak. In het kader van het onderzoek uit 2016 is een 
enquête uitgezet onder de ondernemers in het centrum. Daarnaast is op 9 maart 2017 een 
presentatie gegeven aan de ondernemers en is op 1 juni 2017 nog een uitgebreide meepraatavond 
georganiseerd. De belanghebbenden zijn het er over eens dat de parkeergarage de geschikte locatie 
is voor de uitbreiding van de blauwe zone. 
 
Het 'scenario verkeer' sluit aan bij het advies uit de afwegingsnotitie. Het is het scenario dat valt 
binnen de bandbreedte van de aanbevelingen uit de afwegingsnotitie blauwe zone. Dit advies 
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spreekt van een uitbreiding van 80 tot 100 parkeerplaatsen in de parkeergarage. Het 'scenario 
verkeer' gaat over 99 parkeerplaatsen in de parkeergarage. 
Het 'scenario verkeer' zorgt voor een uitbreiding in het gewenste deel. Het is een uitbreiding met 
voldoende capaciteit in het gewenste deel van het centrum. Door de uitbreiding kleiner te maken 
sluiten we minder aan bij de wensen van de verschillende belanghebbenden. Door de uitbreiding 
groter of op het Oranjeplein te realiseren zal het lang parkeren eerder overlopen naar de omliggende 
woonstraten. 
 
Vervolg 
De uitvoering van de maatregelen zal nu worden voorbereid en onder andere worden vertaald in een  
verkeersbesluit.  
 
Communicatie 
De totstandkoming van de afwegingsnotitie is uitgebreid met belanghebbenden besproken. Deze 
worden over het besluit van het college geïnformeerd. Tegen het verkeersbesluit dat nodig is voor de 
uitvoering van het besluit kunnen belanghebbenden eventueel bezwaar maken.  
 
Bijlagen 
Bijlage 1: Afwegingsnotitie Blauwe Zone  
Bijlage 2: Scenario's Blauwe Zone 
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