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  MOTIE          
Datum 12 november 2018 
 

Motie  
 
Onderwerp: parkeren en groen in centrum Geldrop 
 
De raad van de gemeente Geldrop-Mierlo, in vergadering  bijeen op 12 november 2018 
gehoord hebbende de beraadslagingen 
 

 
Overwegende dat; 

 We als gemeente Geldrop-Mierlo ambitieus zijn in het aantrekkelijker maken van onze 
gemeente.  

 Plannen voor de Heuvel en Markt in Geldrop op dit moment in voorbereiding zijn. 

 Onze inwoners nadrukkelijk vragen om meer groen in het centrum en het idee van een groen 
plein of park op de centrale parkeerplaats op de Markt in grote meerderheid ondersteunen.  

 Onze inwoners nadrukkelijk vragen om voldoende parkeerplekken in het centrum. 

 Het boodschappen doen via internet supermarkt websites in sneltrein vaart toeneemt. 
 

Draagt het college op om: 

 In de plannen voor de Heuvel de vergroening van het straatzicht uitdrukkelijk mee te nemen, 
met speciale aandacht voor het gebouw en de omgeving rondom de bibliotheek, waar een 
mooiere uitstraling nodig is. 

 Het idee uit te werken om de centrale parkeerplaats op de Heuvel te transformeren tot een 
groen plein/park waarbij rekening wordt gehouden dat het parkeren daar (mogelijk 
gefaseerd) vervalt.  

 Bij het uitwerken van dit plan rekening te houden met de voorwaarde dat evenementen en 
de markt op het terrein nog wel mogelijk moeten zijn. 

 In kaart te brengen wat de kosten zijn van de bouw van een parkeerdek achter de  
supermarkten in het dorpscentrum of op de Meent,  om extra parkeerplaatsen te realiseren 
bij het vervallen van de parkeermogelijkheden op de Heuvel. 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Toelichting: 
 
Het idee om het centrum van Geldrop te vergroenen kan op veel steun rekenen van de inwoners, 
inclusief het stapsgewijs laten verdwijnen van de parkeerplekken op de Markt. Uit een enquête blijkt 
dat 74% het plan steunt. Ruim een derde geeft zelfs aan het gelijk nu zo te willen veranderen.  
 
Het plan om van de parkeerplekken op de Markt een groen plein te maken heeft enkele voordelen. 
Autoverkeer gaat niet meer over het Horecaplein en de uitstraling van het centrum wordt veel beter. 
Bedoeling is wel om evenementen en de markt nog te kunnen houden.   
 
Om voldoende parkeerplekken te behouden moet aan de achterzijde van de supermarkten of op de 
Meent naast het gemeentehuis extra parkeerruimte worden gerealiseerd door de aanleg van een 
parkeerdek. Anderhalve meter onder het grondpeil en 1,5 meter boven grondpeil worden plekken 
aangelegd. Dit is een relatief goedkope oplossing om het aantal parkeerplaatsen voor het centrum 
gelijk gehouden. De vraag is natuurlijk hoeveel parkeerruimte er op termijn nodig is, aangezien 
steeds meer via internet wordt gewinkeld, zeker ook als het om supermarktboodschappen gaat.  
 
Een parkeerdek is niet persé lelijk. Denk bijvoorbeeld aan het parkeerdek bij het ziekenhuis van 
Helmond, dat mooi groen is aangekleed. We zouden bijvoorbeeld leerlingen van de designacademie 
kunnen vragen om met een idee van aankleding te komen dat in lijn ligt met het thema ‘verweven’.  
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