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Aan de bewoners en/of ondernemers van 

 

 

    
 

Betreft: Ontwikkelingen betaald parkeren Vonderkwartier, 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Afgelopen maanden hebben verschillende straten in het Vonderkwartier de procedure 

om betaald parkeren in te voeren doorlopen. Graag informeren wij u met deze brief over 

de voorgenomen ontwikkelingen in uw buurt op het gebied van betaald parkeren.  

 

Uitbreiding betaald parkeren 

Op verzoek van bewoners wordt de regeling betaald parkeren in na de zomer ingevoerd 

in de Amalia van Anhaltstraat, Anna Pauwlonastraat, Anna van Engelandstraat, Albertina 

van Nassaustraat, Frederika van Pruisenweg, Graaf Adolfstraat, Hagenkampweg Noord, 

Hendrik van Casimirstraat, Lodewijk Napoleonlaan, Lodewijk Napoleonplein, 

Mecklenburgstraat, Prinsenhof en een gedeelte van de Bernardplaats. Als gevolg van 

deze ontwikkeling kan de parkeerdruk in omliggende straten zonder een betaald 

parkeren regeling toenemen.  

 

In de bijlage vindt u een overzicht van de straten waar betaald parkeren is of wordt 

ingevoerd. Behoefte aan een parkeerregeling in uw straat? In deze brief vindt u een 

korte samenvatting van de procedure. 

 

Procedure regeling betaald parkeren 

Om de procedure op de starten dienen bewoners aan te geven dat er voldoende 

draagvlak is voor de introductie van een betaald parkeren regeling. Dit kan door middel 

van een handtekeningenlijst. Na ontvangst van de handtekeningenlijst wordt u 

uitgenodigd voor een informatieavond, hier wordt de regeling toegelicht en kunt u uw 

vragen stellen. 

Vervolgens krijgt u van de gemeente een enquête. Hiermee kunt u aangeven of u vóór of 

tegen de invoer van een betaald parkeren regeling bent in uw straat. Op basis van het 

resultaat van de enquête bepaalt het college of de regeling kan worden ingevoerd. Voor 

een geldige uitslag van de enquête is minimaal 50% respons vereist. Indien 50% of meer 

van de respondenten vóór hebben gestemd, voert het college de regeling in. 
  



 

 

 

In principe wordt de procedure niet twee keer binnen 12 maanden opgestart. Gezien de 

ontwikkelingen wordt voor het Vonderkwartier een uitzondering gemaakt. Straten waar 

tot op heden onvoldoende draagvlak is gemeten, kunnen de procedure zoals in deze 

brief beschreven binnen 12 maanden opnieuw opstarten door een handtekeningenlijst 

aan te leveren. 

  

Meer informatie 

Wilt u nog meer informatie over de regeling betaald parkeren? Neemt u dan contact op 

met Merel Rozier via m.rozier@eindhoven.nl of raadpleeg onze website 

http://www.eindhoven.nl/artikelen/Betaald-parkeren-woonwijken.htm. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

René van der Vegt, gebiedscoördinator 

Merel Rozier, medior specialist parkeren 

 

Bijlage(n): 1 
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Bijlage 1: ontwikkelingen Vonderkwartier 

 

Wijkgrens 
Reeds betaald parkeren met vergunningen 
Voldoende draaglak betaald parkeren  
Onvoldoende draagvlak betaald parkeren 


