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Geachte heer Van Doren, beste Eric,

In uw brief van 18 juni 2019 heeft u vragen gesteld over de parkeersituatie rondom 
Oktober, voormalig RSZK Merefelt. U geeft aan dat uw fractie begin dit jaar een 
signaal ontvangen heeft over de parkeersituatie in de directe omgeving van Oktober 
aan de Parklaan. Tijdens activiteiten en op zon- en feestdagen is het vinden van een 
parkeerplaats vaak bijna onmogelijk. Er is verbaliserend opgetreden tegen 
parkeerders (waaronder mantelzorgers en vrijwilligers), die in het plantsoen 
geparkeerd hadden, terwijl er naar uw mening gewoonweg geen parkeerplaats 
voorhanden was. U stelt ons de volgende twee vragen:

www.veldhoven.nl

1. Is het college bekend met het feit dat er een parkeerprobleem bestaat in de directe 
omgeving van Oktober, met name op bepaalde specifieke dagen?

2. Is het college bereid hierover in overleg te treden met Oktober teneinde te bezien 
of en hoe dit probleem kan worden verkleind c.q. opgelost, met in achtneming van 
ieders verantwoordelijkheid in deze?

Met deze brief gaan wij in op uw vragen.

Parkeerprobleem Oktober
Hoewel bij ons geen meldingen bekend zijn over parkeerproblemen rondom Oktober, 
zien we wel dat tijdens (grote) activiteiten het voor komt dat niet in de directe 
nabijheid (volledig) voorzien kan worden in de parkeerbehoefte. Bij grote drukte geen 
vrije parkeerplaats meer voorhanden is op de parkeerterreinen van Oktober. Dan 
moet uitgeweken worden naar de nabije omgeving. We hebben wel, voorafgaand aan 
een activiteit in 2018, contact gehad met Oktober over parkeren tijdens die activiteit. 
Daarbij hebben we aangegeven dat het parkeren in groenvoorzieningen niet is 
toegestaan.

Overleg met Oktober
Wij zullen eind augustus in overleg treden met Oktober over de situatie. Afhankelijk 
van de omvang en aard van het parkeerprobleem, bespreken we onze mogelijke 
oplossingsrichtingen.



Oktober zal hier zelf ook een grote rol hebben, onder meer omdat:
1. bedrijven en organisaties in principe zelf verantwoordelijk zijn te voorzien in hun 

eigen parkeerbehoefte;
2. bij activiteiten/evenementen de betreffende organisatie zelf moet voorzien in 

voldoende parkeergelegenheid, voor zover dat mogelijk is;
3. veel parkeergelegenheden van en nabij Oktober privéterrein zijn.

Wij gaan er vanuit dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouder n Veldhoven,

Marcel Delhez 
burgemeester
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