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Veldhoven werkt op afspraak  

Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via   

www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen. 
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Geachte heer Bijnen, beste Pierre, 

 

 

In uw brief, bij ons binnengekomen op 21 juli, stelt u namens de fractie van 

Gemeente Belangen Veldhoven een vraag over de gehandicaptenparkeerplaatsen bij 

het nieuwe zwembad, City Sport. Hieronder beantwoorden wij uw vraag. 

 

1. Is het college bereid uitvoering te geven aan het voorstel om in de directe 

omgeving van de zuidkant van de toegangsweg naar de ingang van het 

zwembad alsnog 2 invalideparkeerplaatsen te realiseren? 

Ja, het college is daartoe bereid. En wel door de twee tijdelijke 

gehandicaptenparkeerplaatsen, die eigenlijk weg zouden gaan, toch te laten liggen.  

 

De twee tijdelijke gehandicaptenparkeerplaatsen aan de zuidkant van City Sport 

zouden binnenkort verwijderd worden. De verkeersborden ‘gehandicapten-

parkeerplaats’ zijn enige tijd geleden weggehaald. De verharding ligt er nog. We 

hebben nu besloten om de borden terug te plaatsen. Hierdoor liggen er zes algemene 

gehandicaptenparkeerplaatsen rondom City Sport: twee aan de zuidzijde en vier op 

parkeerplaats de Repel. De twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aan de 

zuidzijde liggen iets dichter bij de ingang van City Sport (zo’n 60 meter) dan de 

parkeerplekken op de Repel (zo’n 80 meter). We laten deze parkeerplaatsen liggen 

totdat de gebiedsvisie rondom City Sport is opgesteld.  

 

We hebben ook uw suggestie overwogen, om aan de zuidzijde twee 

gehandicaptenparkeerplaatsen te maken, net ten noorden van de twee genoemde 

parkeerplaatsen. Daar is echter onvoldoende manoeuvreerruimte om dit uit te voeren. 

Dan moeten er dus zaken aangepast worden. Door het terugplaatsen van de twee 

borden bereiken we nagenoeg hetzelfde. 

 

Daarnaast herhalen wij ons eerdere antwoord op vragen vanuit zwemvereniging het 

Zeepaardje en de fractie van Senioren Veldhoven. Het huidige openbaar gebied is zo 

optimaal mogelijk ingericht binnen de aangehouden kaders, opgesteld t.b.v. de bouw 

van City Sport. De huidige aanleg en bereikbaarheid zijn bedoeld als een voorziening 

van tijdelijke aard. In afwachting van de te ontwikkelen gebiedsvisie, dient het gebied 

eenvoudig en doeltreffend ingericht te worden met een relatief gering budget.  
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Wij zijn van mening dat de situering van de gehandicaptenparkeerplaatsen en een 

keerlus/kiss&ride-strook dichter bij de ingang, een onderdeel dient te zijn bij de 

uitwerking van de gebiedsvisie.  

 

In deze tijdelijke situatie hebben de verkeersveiligheid en een sobere inrichting dan 

ook de voorkeur gekregen ten opzichte van het dichter bij leggen van 

gehandicaptenparkeerplaatsen en/of een keerlus om mensen op te halen of af te 

zetten. 

 

We gaan er van uit dat we u met onze reactie voldoende hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven, 

 

 

 

Noud Bex Marcel Delhez 

gemeentesecretaris burgemeester  


