
Advies Review Panel

Citycentrum Veldhoven



Doel van deze avond:

Uitleg over advies Review 
Panel: 

Vergroten aantrekkelijkheid 
Citycentrum



Dia 3

Aanleiding:

 Coalitieprogramma (2018-2022)/ 
Meerjarenbegroting 

 Presentatie beeldvormende raad 15 april

 Kaders: financieel (€200.000 en 

€ 400.000), in samenspraak en niet 
alleen parkeren

 Samenspraakbijeenkomsten COPr en  
Review Panel

 Collegebesluit vaststellen advies Review 
Panel 22 oktober 



Dia 4

Samenstelling COPr:
Afvaardiging ondernemers, VvE’s, culturele 
instellingen

Rol COPr:

 Benoemen voorkeursscenario

 Benoemen belangengroepen voor 
Review Panel

 Binnen de vastgestelde kaders blijven 



Dia 5

Aanleiding
• 40% afvloeiing dagdagelijkse boodschappen

• Terugloop bezoekersaantallen

• Parkeerautomaten zorgen voor drempel

• Invoering betaald parkeren -/- 10% omzet; 



Dia 6

Voorkeursscenario:
 Invoering blauwe zone 

(kosten € 880.000)

Financieel mogelijk gemaakt door 
samenwerking en financiële bijdrage VvE’s 
Citycentrum, supermarkten (Jumbo en 
Albert Heijn), ondernemers Citycentrum.

Bijdrage gemeente € 400.000

Bijdrage externe partijen € 480.000



Dia 7

Onderbouwing
 Impact gratis parkeren is groot op consumenten 

koopgedrag  

 Stimuleren dagdagelijkse boodschappen in Citycentrum

 Gastvrij en welkom gevoel

 Drempel van parkeerautomaat is weg 

 Makkelijk en simpel voor de klant

 Omliggende winkelcentra zijn reeds gratis

 Positieve recensies uit andere gemeentes 



Dia 8

Voorwaarden voorkeursscenario
 Alle partijen dienen te participeren

 Bijdrage gemeente € 400.000 is 
onderdeel van de overeenkomst

 VvE’s investeren in een renovatieplan
 Winkeliers blijven activiteiten en 

evenementen op eenzelfde niveau 
doorzetten

 Daarnaast versterkende maatregelen 
vanuit Reviewpanel



Dia 9

Samenstelling Review Panel:
 Leden COPr

 Ondernemers

 Vastgoedeigenaren

 Culturele instellingen

 Bewoners Citycentrum (na loting)

 Bewoners Veldhoven (na loting)



Dia 10

Proces toelichting Review 
Panel:
1e avond: 

– Kennismaking

– Voorkeursscenario met versterkende 
maatregelen op basis van consensus 

2e avond:
– Alternatieven opties besproken met voors en 

tegens

3e avond:
– Overeenstemming over formuleringen advies op 

basis van consensus 



Dia 11

Resultaat Review Panel:

 Formuleren advies op basis van 
consensus

 Advies 2-ledig; parkeermaatregelen en 
andere maatregelen om centrum 
aantrekkelijk te maken

 Raad informeren over het advies 



Dia 12

Advies Review Panel

 Blauwe zone van 2 uur op Meiveld, 
Meent, Braak, Lei 

 Langparkeren met dagtarief op Repel en 
Bree, inclusief 1e twee uur gratis

 Parkeergarage 1e twee uur gratis



Dia 13

Blauwe zone (2 uur)

Lang parkeerplaats

Parkeergarage 1e 2uur 
gratis uitrijden, daarna 

betalen



Dia 14

Advies Review Panel

 Stimulering fietsgebruik
 Creëren zichtbaarheid Citycentrum
 Creëren sfeer Citycentrum



Dia 15

Uitvoering

 Vastleggen financiële verplichting 
externe partijen (1e kwartaal 2020)

 Technische uitwerking/uitvoering (1e en 
2e kwartaal 2020)

 Aanpassen parkeerbelasting-
verordening, parkeerverordening, 
reclamebelasting verordening 

(2e kwartaal 2020)

 Invoering blauwe zone en overige 
maatregelen (3e en 4e kwartaal 2020)



Dia 16

Planning

 Oordeelsvormende raad 26 november

 Besluitvormende raad 17 december


