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1. Inleiding;
De woonwijk Steegsche Velden te Best komt reeds tot zijn volledige groei aan bewoners en woningen.
De wijk is ontworpen conform het beeldkwaliteitsplan Steegsche velden Oost, datum 3 december
2010. In dit plan zijn uitgangspunten opgenomen voor ontwerp aangaande woningen en de wijk.
Tevens is er op de website Ruimtelijkplannen.nl documentatie aanwezig met uitgangspunten vanuit de
gemeente Best omtrent parkeren in zijn algemeenheid (zie bijlage 1).
Er wordt helaas veelal geklaagd door bewoners op Social media/onderling door parkeer problematiek.
De woonwijk is veelal opgebouwd uit particuliere koopwoningen en een deel sociale huurwoningen.
Dit document heeft tot doel om duidelijkheid te verschaffen in deze problematiek, om tot concrete
oplossingen te komen indien mogelijk.
2. Constatering;
Wij hebben een opname in de wijk uitgevoerd aangaande aantal woningen en parkeermogelijkheden
(zie bijlage 2)
Dit aantal levert gezamenlijk met de uitgangspunten vanuit Gemeente Best een totaal aantal
beschikbare parkeerplaatsen.
Wat er is geconstateerd:
- Nog niet alle woningen zijn geheel gereed. Hierdoor nog niet alle opritten beschikbaar.
Dit leid vooralsnog tot parkeerdruk op de openbare parkeerplaatsen.
- Niet alle bewoners parkeren bij de eigen woning op de oprit (1 of 2 auto’s en vlakken beschikbaar)
Dit leid tot parkeerdruk op de openbare parkeerplaatsen.
- Er wordt op plekken geparkeerd waar dit niet wenselijk is/kan zijn.
Denk hierbij aan toegang tot de donken voor ambulance of brandweer etc.
Denk hierbij aan parkeren op de loopvlakken (stoep welke slecht zichtbaar is) voor bewoners.
Denk hierbij aan parkeren op toekomstige groen voorzieningen.
Denk hierbij aan parkeren voor woningen waardoor bepaalde straten slecht toegankelijk zijn.
- De grootste parkeerproblematiek speelt zich af rondom de Speeldonk. Hier is het grootst aantal
woningen zonder eigen parkeervoorziening.
- Na verwachting zal ook de kopse kant van de Dijkbeemd (nabij liempdseweg) problemen gaan
geven, door het volledig ontbreken van parkeer mogelijkheden in deze straat.
- In het beeldkwaliteitsplan wordt gesproken over parkeren achter de rooilijn van het huis (voorgevel).
Mede hierdoor zouden auto’s onttrokken worden aan het straatbeeld. Dit lijk in vele gevallen
gewoonweg niet mogelijk/wenselijk.

3. Berekening;
Woonwijk Deel 1:
Woningdeel tussen Broekbeemd en Liempdseweg wordt deels afgesloten voor autoverkeer tussen
bomenbeemd en broekbeemd. (Zie blauwe lijn op onderstaande foto)
Parkeervlakken voornamelijk op pleintjes achter de woningen.
Conform bewoners komen er nog extra parkeervlakken op locatie waar een “donk” voorzien was.
(zie groen vlak op onderstaande foto)
Totaal aantal woningen in dit deel bedraagt 61 woningen.
Totaal aantal openbare parkeervakken bedraagt 63 (excl eventueel extra plaatsen)
Woningen met een parkeerplaats op eigen terrein bedraagt 33 woningen.
Berekening:
61 woningen x 1.7 vak per woning + 1 vrijstaande woning met 2 vakken = 104,7 parkeerplaatsen
conform berekening gemeente.
104,7 – 63 openbare vakken bedraagt 41,7 vakken minimaal op eigen terein noodzakelijk.
Na inventarisatie gaan wij uit van:
- 16 woningen met ruimte voor 2 auto’s (16x2vakken= 32 vakken)
- 17 woningen met ruimte voor 1 auto (17x1vak = 17 vakken)
- 28 woningen zonder eigen parkeerruimte (geen vakken enkel openbaar)
49 vakken beschikbaar, 41,7 gewenst geeft 49-41,7= 7,3 openbare plekken in overschot.
Conclusie is dat dit gebied een toereikend aantal parkeerplaatsen heeft.
Bezoekers parkeren echter niet op de vlakken bij de woningen zelf. Wel openbaar, wat resulteerd in
meer parkeerdruk bij bezoek aan bewoners.
Er zijn in dit wijkdeel 33 woningen met parkeerplaats op eigen terein. Dit resulteerd in een
toenemende parkeerdruk van 33x0.3= 9,9 parkeervakken. Er was een overschot van 7,3 parkeervak
wat opgesomd een tekort geeft van 2,6 parkeervakken. Oftewel, er zijn chronisch 3 vakken tekort in dit
wijkdeel.
Note: Uitgaande van het feit dat woningen met eigen parkeervakken deze ook ten alle tjde benutten.

Woonwijk Deel 2:
Woningdeel tussen Broekbeemd en slootjesbeemd.
Parkeervlakken voornamelijk op parkeerhavens aan broekbeemd, Dijkbeemd en Slootjesbeemd.
Dankzij huurwoningen extra belasting op openbare parkeervlakken.
Totaal aantal woningen in dit deel bedraagt 97 woningen.
Totaal aantal openbare parkeervakken bedraagt 96
Woningen met een parkeerplaats op eigen terrein bedraagt 50 woningen.
Berekening:
88 woningen x 1.7 vak per woning + 9 vrijstaande woning met 2 vakken = 167.6 parkeerplaatsen
conform berekening gemeente.
167.6 – 96 openbare vakken bedraagt 71,6 vakken minimaal op eigen terein noodzakelijk.
Na inventarisatie gaan wij uit van:
- 30 woningen met ruimte voor 2 auto’s (30x2vakken= 60 vakken)
- 20 woningen met ruimte voor 1 auto (20x1vak = 20 vakken)
- 47 woningen zonder eigen parkeerruimte (geen vakken enkel openbaar)
80 vakken beschikbaar, 71.6 gewenst geeft 80-71.6= 8,4 openbare plekken in overschot.
Conclusie is dat dit gebied een toereikend aantal parkeerplaatsen heeft.
Bezoekers parkeren echter niet op de vlakken bij de woningen zelf. Wel openbaar, wat resulteerd in
meer parkeerdruk bij bezoek aan bewoners.
Er zijn in dit wijkdeel 50 woningen met parkeerplaats op eigen terein. Dit resulteerd in een
toenemende parkeerdruk van 50x0.3= 15 parkeervakken. Er was een overschot van 8,4 parkeervak
wat opgesomd een tekort geeft van 6,6 parkeervakken. Oftewel, er zijn chronisch 7 vakken tekort in dit
wijkdeel.
Note: Uitgaande van het feit dat woningen met eigen parkeervakken deze ook ten alle tjde benutten.

Woonwijk Deel 3:
Woningdeel tussen Nieuwe Dijk en slootjesbeemd wordt deels afgesloten voor autoverkeer tussen
bomenbeemd en broekbeemd.
Parkeervlakken voornamelijk aan bloemendonk en Bomenbeemd.
Totaal aantal woningen in dit deel bedraagt 37 woningen.
Totaal aantal openbare parkeervakken bedraagt 31
Woningen met een parkeerplaats op eigen terrein bedraagt 23 woningen.
Berekening:
34 woningen x 1.7 vak per woning + 3 vrijstaande woning met 2 vakken = 63,8 parkeerplaatsen
conform berekening gemeente.
63,8 – 31 openbare vakken bedraagt 32,8 vakken minimaal op eigen terein noodzakelijk.
Na inventarisatie gaan wij uit van:
- 10 woningen met ruimte voor 2 auto’s (10x2vakken= 20 vakken)
- 13 woningen met ruimte voor 1 auto (13x1vak = 13 vakken)
- 14 woningen zonder eigen parkeerruimte (geen vakken enkel openbaar)
33 vakken beschikbaar, 32,8 vakken gewenst geeft 33-32,8= 0,2 openbare plekken in overschot.
Conclusie is dat dit gebied (vooralsnog) een toereikend aantal parkeerplaatsen heeft.
Bezoekers parkeren echter niet op de vlakken bij de woningen zelf. Wel openbaar, wat resulteerd in
meer parkeerdruk bij bezoek aan bewoners.
Er zijn in dit wijkdeel 23 woningen met parkeerplaats op eigen terein. Dit resulteerd in een
toenemende parkeerdruk van 23x0.3= 6,9 parkeervakken. Er was een overschot van 0,2 parkeervak
wat opgesomd een tekort geeft van 6,7 parkeervakken. Oftewel, er zijn chronisch 7 vakken tekort in dit
wijkdeel.
Note: Uitgaande van het feit dat woningen met eigen parkeervakken deze ook ten alle tjde benutten.
Note: Dit deel van de wijk krijgt nog te maken met een extra uitbreiding van de wijk.

3. Conclusie;
Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden (zo ook in de Steegsche Velden).
Er zijn dan ook meerdere zaken nodig om tot een wijk te komen zonder parkeer problematiek.
De tekorten lijken niet enorm groot te zijn, maar zijn wel aanwezig. Zoals er reeds geparkeerd wordt
leid dit samen met het tekort aan vakken tot ongewenst resultaat.
De mens is van nature lui, de gemeente geeft in het vaststellingsbesluit aan dat een loopafstand van
100mtr. tot de auto acceptabel is. Het moge duidelijk zijn dat dit bij personen nagenoeg niet in te
prenten is. Een betere oplossing zou zijn, dat de problematiek rondom “eigen hofje” opgelost wordt.
Mede hierdoor is het niet noodzakelijk om 100mtr af te leggen tot eigen woning vanaf vervoersmiddel.
Mogelijke oplossingen:
Door de bewoners zelf;
- In dialoog gaan met de bewoners van woningen met eigen parkeerplekken op perceel. Er is conform
het vaststellingsbesluit, regel dat men verplicht is op eigen terrein te parkeren indien dit mogelijk is.
- in dialoog gaan met alle bewoners om te voorkomen dat men parkeert op onwenselijke locaties
welke doorgang belemmeren.
- In dialoog gaan met alle bewoners om begrip te verkrijgen dat nog niet alle woningen al gereed zijn.
Door de gemeente Best;
- Duidelijkheid scheppen in parkeer regels in de wijk.
Waar mag men parkeren en waar niet conform Gemeente Best.
- Beoordelen of het mogelijkerwijs te doen is in het huidige wijkplan om nog openbare parkeervakken
toe te voegen.
- In toekomstige uitbreidingen van de wijk Steegsche Velden Oost, duidelijke uitgangspunten te
nemen in het aantal vakken per te bouwen perceel. Dit tot relatie tot openbare parkeervakken.
Er zijn nu ook woningen welke niet voldoen aan het minimaal aantal parkeervakken op het perceel.
- Bemiddeling door ervaren bemiddelaar aanleveren ten bate van dialogen met bewoners. Dit om te
voorkomen dat het bewoners overleg in een negatief beeld komt te staan.
Mogelijke gevolgen:
- Bij uitblijven oplossingen gaat dit leiden tot grote irritaties onderling tussen bewoners. Dat komt ten
slechte aan de leefbaarheid van de wijk Steegsche Velden Oost.
- Bij uitblijven parkeren op eigen terrein, wat zijn dan de consequenties vanuit Gemeente Best?
- Bij uitblijven parkeren op juiste locaties, wat zijn dan de consequenties vanuit Gemeente Best?
4. Eindwoord;
Het is voor het bewoners overleg Steegsche Velden duidelijk dat er veel problematiek is omtrent
parkeren. Vele malen is al gebleken dat het wenselijk is vanuit de wijk Steegsche Velden dat er op
sommige vlakken iets veranderd. Iedereen wil prettig wonen op zijn en of haar manier.
Om dit te bereiken is het van belang dat we in dit probleem oplossingen voorzien. Dit is uit
voorgaande opsomming niet onmogelijk gebleken. Graag zien wij de Gemeente Best dan ook op korte
termijn een dialoog aangaan met Bewoners Overleg Steegsche Velden om gezamenlijk te kijken naar
oplossingen. Indien mogelijk voorafgaande aan definitieve bestrating van de wijk.

Bijlage 1:
Regels en normen gevonden in ruimtelijk plannen omtrent parkeren;
4.3.3 structuurmodel (Vaststellingsbesluit):
Het verblijven staat in Steegsche Velden centraal en daarom zal in het plangebied een
maximumsnelheid van 30 km/h gelden.
8.5.2 Toegestaan gebruik (regels)
Per woning mogen niet minder dan 1,7 parkeerplaatsen gerealiseerd worden;
Parkeren mag uitsluitend op eigen terrein plaatsvinden, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.
9.2.2 Wonen (regels)
In de nadere uitwerking worden regels gesteld ten aanzien van parkeren op eigen terrein. Het aantal
parkeerplaatsen dient ten minste 1,7 parkeerplaats per woning te bedragen.

Nota Parkeernormen 2015 gemeente Best:

Bijlage 2:

