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Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden : 

 
 
In Eerbeek horen wij van verschillende instanties en burgers berichten over ontwikkelingen betref-
fende het centrum Stuyvenburchstraat.  
 
Over welke ontwikkelingen dat zijn en wie hierbij is betrokken, wordt tot op heden niet met de bur-
gers gecommuniceerd. 
Vandaar de volgende vragen: 
 
1. Worden er op dit moment voorbereidingen getroffen om het Stuyvenburchplein aan te passen? 
2. Zo ja, welke aanpassingen zijn dat? 
3. U heeft in gesprekken met het PvdA-ombudsteam aangegeven, dat het goed zou zijn over de 

ontwikkelingen rond het Stuyvenburchplein met de burgers te communiceren, b.v. via de plaat-
selijke media en Gemeente Thuis. Waarom heeft u dat tot op heden niet gedaan?  

4. Bent u bereid dit op zeer korte termijn te doen? 
5. Tijdens het gesprek met één van de insprekers is u gevraagd of blinden/slechtzienden, voordat 

aanpassingen gerealiseerd worden, de aanpassingen mogen beoordelen. (door hen beoordeeld 
mag worden). Zij kunnen als ervaringsdeskundigen hun advies geven. Bent u bereid hen hierin 
tegemoet te komen? 

6. U hebt in het forum van juni gezegd dat deskundige instanties b.v. Visio of Bartiméus in de toe-
komst bij het inrichten van de openbare ruimten betrokken zullen worden.  
Worden deze instanties nu bij de aanpassingen betrokken? 
 
 

Er leeft onder een groot deel van de Eerbeekse bevolking onvrede over het parkeren langs het 
Stuyvenburchplein tussen de Smeestraat en Coldenhovenseweg.  
 
Dagelijks staan er auto’s niet in de parkeervakken, maar langs de weg geparkeerd. Hierdoor ontstaan 
gevaarlijke situaties o.a. voor fietsers.  
Menig fietser kiest daarom voor een” veilige” route over het plein. 
Onlangs heeft in de Regiobode een artikel gestaan dat in het hele winkelgebied een parkeerzone van 
toepassing is, zodat er alleen in de parkeervakken geparkeerd mag worden.  
Het artikel heeft geen enkel effect gehad omdat iedere zaterdag  de hele kant langs het winkelplein 
volstaat met geparkeerde auto’s. 
In gesprekken heeft wethouder Tuiten al verschillende malen gezegd dat dit probleem bij hem be-
kend is. 
 



7. Is de wethouder bereid  op zeer korte termijn maatregelen te nemen zodat het parkeerverbod 
geeffectueerd wordt?  
Mogelijkheden zijn: 

 Extra (kleine) herhalingsborden parkeerverbod plaatsen langs het betreffende stuk, omdat 
velen gewoon niet weten dat je daar niet mag parkeren. 

 Gele trottoirband aanbrengen. 

 Handhavend op te treden door het uitdelen van boetes.  

Ondertekening en naam: 

G.J. Alberts, namens fractie PvdA 

 

 


