Parkeren centrum Boxtel
11. Hoe tevreden bent u over het parkeren in het centrum
van Boxtel?
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Ruim voldoende gratis parkeergelegenheid en hoop dat daar niets aan word
verandert
Ik woon dicht bij het centrum en kom niet met de auto in het centrum.
Meestal is er genoeg plaats alleen bij evenementen is het moeilijk.
Nu zijn er voldoende parkeerplaatsen Betaald pakeren op de markt en
zwaansebrug kan goedkoper Het probleem is meer de fietser die overal zijn fiets
neerzet
Ik ga altijd lopend of met fiets.
Ik ga altijd met de fiets
Ik ga altijd op de fiets naar het centrum.
Ik heb in het centrum geen auto nodig en ga altijd te voet of met de fiets.
Kom zelden met de auto in het centrum, kijk dáár heb ik de fiets of mijn voeten
voor, (ik heb die mogelijkheid!)
Markt moet autovrij worden gemaakt en aantrekkelijker.
Er zouden blauwe zones moeten komen inplaats van betaald parkeren en ik zou
als tip willen geven om vakken te maken op de parkeerplaats achter winkel
theelen. De auto`s staan daar vaak zo ruim geparkeerd dat er net geen auto meer
tussen past en als er vakken zouden zijn kun je er meer auto`s parkeren.
Liever blauwe zone op de nu betaalde parkeerplaatsen en graag in de
zomermaanden de markt autovrij!
Veel te duur !!!! Blauwe zone zou beter en fijner zijn voor iedereen ook voor meer
winkelend publiek door het dure parkeren blijven mensen weg.
Betaald parkeren voor een centrum als boxtel is volledig achterhaald. En dan nog
geld vragen voor slecht onderhouden parkeerplaatsen zoals de zwaanse brug is
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helemaal belachelijk! Dit is de reden dat ik steeds meer buiten boxtel en online
boodschappen doe. (Zelfs de dagelijkse boodschappen). Iedereen verwacht een
service als ze betalen, ik ook! Maar dat kan ik van de gemeente boxtel niet
zeggen.
Ik ga altijd op de fiets.
Woon op loop afstand dus n.v.t.

11.1 Kunt u dit nader toelichten? (n = 83, 9% = weet niet)






















te weinig parkeerplaatsen en die er zijn moet je nog voor betalen ook.
geef mij maar een gastvrijere buur gemeente.
belachelijk dat je voor die paar winkels die er in het centrum nog zijn moet betalen voor
betaald parkeren.
Betaald
betaald moeten parkeren als je 5 minuten ergens moet zijn. Als het gratis zou zijn, zou ik
vaker in Boxtel winkelen. Neem een voorbeeld aan Schijndel
betaald parkeren maakt dat ik regelmatig voor bestellingen en thuisleverantie middels
internet kies.
Betaald parkeren moet afgeschaft worden of er moet een blauwe kaart komen om twee uur
gratis te kunnen parkeren.
Betaald parkeren moet afgeschaft worden. Hiermee wordt winkelen in het centrum
onaantrekkelijker
Betaald parkeren vind ik een slechte maatregel
Betaald parkeren vooraf is een last. Vooraf inschatten hoelang je winkelt / terras zit /
verblijft is moeilijk. Voor het gevoel betaal je altijd teveel. Of je bent niet gerust aan het
winkelen etc omdat je steeds de tijd in de gaten moet houden
Betaalt parkeren afschaffen
betalen om te parkeren voor een uitgestorven winkelcentrum
Bijna overal betaald parkeren....is niet uitnodigend voor inwoners en bezoekers....gebruiken
een parkeerschijf
Binnen een straal van ca 300mtr is er nu betaald, vergunning en gratis parkeren. Er komt
straks een blauwe zone bij. Deze wirwar gaat voor vele prenten zorgen. Hoe ongastvrij kun
je als gemeente zijn.
blauwe zone is veel vriendelijker en de gemeente heeft het geld niet nodig. Die gooien het
toch over de balk door eerst te doen en dan te denken.
blauwe zones of parkeergeld afschaffen. De gemeente moet geen drempels opwerpen aan
bezoekers van het centrum.
Centrum wordt steeds minder aantrekkelijk door oa betaald parkeren. Veel mensen gaan
naar omliggende gemeentes omdat parkeren gratis is en gemeentes het centrum stuk
aantrekkelijk maken.
Dat je in Boxtel (dorp)nog steeds moet betalen voor te parkeren terwijl het dorp steeds
onaantrekkelijker wordt.
En er komen steeds minder plaatsen.Op het breukelsplein zijn genoeg plaatsen maar
vandaar naar het dorp lopen wordt een saaie bedoeling de stadionstraat is niet om aan te
zien .
De gemeente moet het betaald parkeren per direct afschaffen om de plaatselijke
middenstand te ondersteunen in deze moeilijke tijd. Andere vergelijkbare gemeenten
maken reklame voor het onbetaald parkeren in het centrum.
door het betaald parkeren stuur je mensen naar andere gemeentes waar dit niet is.
verstandiger zou zijn de parkeerschijf zoals in Best
Er is weinig plek.
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Er wordt in de wijk duinendaal heel veel buiten de parkeerplaatsen gepakeerd. De kinderen
die buiten spelen moeten hier steeds rekening mee houden en zijn de ouders
verantwoordelijk als er Door n kind schade aan de auto komt volgens de politie (na
gevraagd) ik dacht dat n kind recht had om te spelen
Er zijn te weinig parkeerplaatsen, zeker op vrijdag als de weekmarkt op de Markt staat.
Persoonlijk heb ik er weinig last van omdat ik meestal op de fiets ga. Soms ga ik wel met de
auto moet omdat ik iets zwaars of een grote hoeveelheid zaken nodig heb. Dan kan ik hem
bijna alleen maar op het Breukelsplein kwijt en dat is nogal onhandig als je veel of zwaar
moet sjouwen.
Er zouden blauwe zones moeten komen inplaats van betaald parkeren en ik zou als tip
willen geven om vakken te maken op de parkeerplaats achter winkel theelen. De auto's
staan daar vaak zo ruim geparkeerd dat er net geen auto meer tussen past en als er vakken
zouden zijn kun je er meer auto's parkeren.
Ga niet betalen om hier te winkelen, rijdt naar vught of best, schijndel!
Winkelaanbod beneden pijl!
Geen blauwe zone op de markt
Heb een parkeervergunning voor mijn straat maar geen garantie op een plek. Dus wel
betalen maar niet altijd kunnen parkeren door automobilisten die zelf niet betalen (vooral 's
avondspits en in het weekend)
Het is een plein en geen outopRkeerplaats
Het is een puinhoop om een parkeerplaats te vinden, zeker als je de weg niet kent
Het is te moeelijk om een parkeerplaats te vinden. Daarom winkel ik vaaker in Schijndel en
Oisterwijk.
het is vaak zoeken naar een plak en ik vind het duur parkeren voor een dorp.
Ik parkeer bij a.h of lidl daar is het gratis,en heb je al tijd plaats.
ik vind dat Parkeren in het centrum verboden moet worden
Ik vind vrij parkeren de beste oplossing voor het aantrekken van het centrum. Zie
Breukelsestraat, daar lopen de winkel beter. Niet voor niets gaan die daar niet weg. Zelfs
niet voor een subsidie van 10.000 euro. Liever iedereen 4 euro belasting betalen en dan vrij
parkeren. Veel te omslachtig en verwarrend dadelijk. Blauwe zone, vergunninghouders,
betaald, en vrij parkeren. Zeer klantonvriendelijk. De boetes zullen binnen stromen. En niet
te vergeten die mensen die eerst een eind moeten lopen om een visitekaartje te gaan halen
bij een van de appartementen en weer terug naar de auto....niet te doen voor de oudere
mensen.
Ik wil graag op een terrasje kunnen genieten zonder langsscheurende auto's en stinkende
uitlaatgassen. De terrassen kunnen dan uitbreiden en gezelliger gemaakt worden.
In kleine gemeente als Boxtel dient (kort) parkeren gratis te kunnen
Jaren wacht de gemeente op klachten om dan met een betaald parkeerbeleid aan te komen,
kosten per jaar 110 euro( Om te beginnen) zal ze leren die klagende autobezitters
Je bent een kwartier onderweg voor het bereiken van een zeker vrije parkeerplaats; ze
liggen aan de andere kant van het centrum
Kost behoorlijk veel geld en weinig plekken
Maak de markt autovrij en gebruik de grote parkeerterrein veel meer (bijv. Breukelsplein en
Hoogheem). Daarnaast een betere bewegwijzering waar de auto's geparkeerd kunnen
worden.
Met name vrijdag ochtend als het markt is een groot probleem.
nergens gratis dicht bij het centrum, andere dorpen bieden dit wel en vanuit liempde net zo
snel te bereiken als boxtel, ik rijdt boxtel dus vaak voorbij
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Om Boxtel aantrekkelijk te houden zou er voldoende parkeergelegenheid moeten zijn. Ook
zou de prijs van betaald parkeren aantrekkelijk moeten zijn.
Om loop in winkels te krijgen gratis parkeren of max. Blauwe zone
onvoldoende parkeerplaatsen, parkeerplaatsen die er zijn worden ingenomen door mensen
welke in het centrum werken, of zijn gereserveerd voor omwonenden.
Op de Markt moeten alle parkeerplaatsen verdwijnen. Hiervoor in de plaats wel extra
fietsenstallingen neerzetten.
Het betaald parkeren is totaal zinloos. De inkomsten staan niet in verhouding tot de
werkelijke kosten (aanleg, onderhoud apparatuur, loon ambtenaren etc) Dat er wel
inkomsten zouden zijn is een boekhoudkundig wonder van Boxtel. Het betalen stoot gasten
af.
Overal is het betaald
Parkeergeld betalen vindt ik belangrijk in Boxtel.
Parkeermeters. Ik vind dit niet klantvriendelijk. Al moet je even iets ophalen in het centrum,
dan moet er al geld worden betaald. Je betaald altijd meer dan de tijd dat je kwijtbent.
Parkeren op markt moet afgeschaft worden. Rondom het centrum parkeren gratis
Parkeren wordt zo veel mogelijk ontmoedigd door fietsdictators.
Straks heel onduidelijk. vergunning, betaald, halve markt. Betaald parkeren moet afgeschaft
worden. Beter voor winkels, ons centrum. Ze luisteren niet naar ondernemers.
Te weinig gratis parkeerplaatsen. Zie oplossing Schijndel!
Te weinig gratis parkeren
Te weinig parkeerplaats gratis
Te weinig parkeerplaats op vrijdag en zaterdag
Te weinig plaats
Te weinig plaatsen. Wellicht een blauwe zone instelen of net buiten de markt een
parkeergarage.
te weinig plek,de plekken die er zijn worden in beslag genomen door winkelpersoneel
Te weinig plekken, te weinig onbetaalde plaatsen, parkeren op smalle deel konijnholsdreef
is een ramp, Parkeren als er bij de wcholen iets georganiseerd wordt is ook hopeloos.
vaak te weinig ruimte of te ver lopen naar automaat. Of dan heb ik geen kleingeld en kan ik
niet betalen met app.
Veel te duur
Veel teveel winkels op een kluitje en te weinig parkeerplaatsen daar in de buurt. Je moet
veel lopen wil je verschillende winkels aandoen. Ouderen en mensen die niet zo mobiel zijn
worden hierdoor buiten gesloten. Ik ga werkelijk nooit meer winkelen in Boxtel. Snap heel
goed dat de winkels failliet gaan. Alles ook eenrichtingsverkeer, maw moeilijk te bereiken
Waardeloos betaald parkeren. Ik ga wel buiten Boxtel winkelen.
weinig onbetaalde plekken en te duur
Weinig parkeerplaatsen die gratis zijn.
Weinig plaats kijk eens naar Schijndel
weinig plekken en te duur.
wij wonen tegen het centrum aan, er hoeft geen parkeergeld betaald te worden, 100 m
verder op wel.
Dus worden er s morgens auto's voor onze deur gezet van mensen die in het centrum
werken, ook staan er soms 1/2/3/ weken dezelfde auto's van mensen die met de trein naar
vliegveld Eindhoven gaan met de trein om met vakantie te gaan.krijgen we bezoek, dan
kunnen die in onze straat hun auto niet kwijt.
Wil mobiel kunnen parkeren en dat kan nergens
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zelden kan ik een plek vinden, en dat je ervoor moet betalen belachelijk
Zou gratis moeten zijn. En betalen met klein geld is uit de tijd

12. Wat vindt u van de parkeerdrukte in het centrum van
Boxtel?
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Parkeren in het centrum is dan ook nauwelijks nodig. De supermarkten liggen er
buiten en daar is het gratis parkeren. Alle overige winkels en horeca kunnen prima
met de fiets.
Vooral op de markt zelf.
Het komt eigenlijk nooit voor dat ik de auto niet in de omgeving van het centrum
kan parkeren. Soms even zoeken maar altijd wel ergens plaats.
Ik heb eigenlijk nooit moeite met parkeren in het centrum, maar vindt het ook niet
erg een paar honderd meter te moeten lopen. Blauwe zone vind ik geen goed idee.
Volgens mij is er helemaal geen probleem met parkeren. Je kunt ook een probleem
maken. Minder auto`s in het centrum: het is la lastig om met de auto in het centrum
te komen, dus volgens mij zijn er helemaal niet zoveel auto`s in het centrum.
Ik kan meestal wel ergens mij auto kwijt. Dus wat mij betreft valt het wel mee met
de parkeerdrukte. Maar ik kom meestal alleen maar om te winkelen en niet als er
echt iets te doen is in Boxtel
Ik vind dat de automobilist zeurt en ook de winkeliers zeuren. Er is ruimte genoeg
ook zonder de markt. Hier moeten de autos verdwijnen.
Net buiten de blauwe zone wordt er erg veel door mensen geparkeerd die gaan
winkelen. Begrijpelijk, maar als bewoner van het centrum (Stationsstraat) is het wel
eens vervelend dat je hierdoor de auto niet kan parkeren.
Behalve op zaterdag, maar dan pak ik zeker de fiets
Graag een enquete over het besluit parkeervergunningen in te voeren.
Ik ga altijd op de fiets.
Ik vermijd Boxtel en winkel meestal in een andere gemeente zoals bijv Schijndel
Kom nooit met de auto in het centrum. Ben n tegenstander van parkeren in het
centrum dus doe ik het nooit
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12.1 Wanneer ervaart u een hoge parkeerdruk?
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Eigenlijk altijd druk. Maar ik maak bijna nooit gebruik van de auto als ik naar het centrum ga.
Eigenlijk bijna altijd!

12.2 Waar ervaart u deze parkeerdrukte?
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Bij petrusbasiliek
centrum
Centrum (2x)
Centrum algemeen
Centrum markt
Centrum...
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De Markt en direct daaromheen.
De markt en omgeving
Eigenlijk is dat op elke plek
gehele centrum (3x)
Het hele Centrum
in het centruj
in het centrum
In het centrum (2x)
In het dorp.
In het gehele centrum rijden veel auto's die op zoek zijn naar een parkeerplaats
markt
Markt (7x)
markt , breukelsplein en zwaanse brug
markt en alles daarom heen.
Markt en daar verder in de buurt
Markt en directe omgeving.
Markt en omgeving (2x)
Markt en omgeving. (2x)
Markt, fellenoord, AH.
Parkeren achter Molenstraat tot ng toe 'riant'
Markt, gemeentehuis, Albert Heijn
Markt, rechtstraat
Markt, Zwaansche Brug, Koppel
Markt, zwansde brug
Omgeving bibliotheek, markt en vinckenrode
op de mark
Op de markt (centrum), bij de Zwaansche brug en bij de AH
Op de Markt en bij de St. PETRUSBASILIEK
Op de markt.
Op en rond de Markt
Op vrijdag is het in het centrum ivm weekmarkt erg druk. Ook bij evenmenten op de markt.
Er is dan te weinig alternatieve parkeerruimte. Boxtel heeft zowiezo al weinig
parkeerruimte. Van Tilburg in Nistelrode heeft al ruim 350 plaatsen voor zichzelf en dan
vindt de gemeente dat wij met nog geen 500 plaatsen binnen de afstand van 250mtr van
kern winkelgebied. Een gebied met ca 90 winkels!!
overal
Overal
Overal, wel
overal, zwaansebrug, markt, petruskerk, stapelen enz
Petruskerk rondom, achter Markzicht, op de markt
Pr.hendrikstraat en Markt
Prins hendrikstraat, zwaanse brug, markt, breukels plein, Molenstraat, Stationsstraat.
rond de maarkt
Rond de Markt en Rechtestraat
Rond de petrus kerk,duinendaal,achter de markt.
rond om hert gemeente huis is een gekte
het zou beter zijn om al dat outo verkeer het dorp uit te krijgen
slecht
veel irritatie en dat ik de volgende keer naar een ander dorp ga winkelen of koffie drinken.
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Vooral op de markt zwaansebrug en straten waar het onbetaald parkeren is.
Vooral rondom de scholen en de konijnhoolsedreef
Zeker in onze straat
Zwaanse brug en parkeerplaats achter theelen
zwaanse brug.
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