
Betaald parkeren in heel de wijk Fatima? Ja of nee, geef uw mening!

De gemeente wil de parkeerregulering oprekken in het gebied Oud zuid. 
De grenzen van het op te rekken gebied worden dan de Groenstraat, Leenherenstraat, 
Piusstraat, Hopliedekade. Voor alle straten en straatjes in dit gebied gaat dan betaald parkeren 
gelden. Eén van deze consequenties is  dat de parkeerproblemen verlegd gaan worden in de 
richting van de Ridderstraat tot aan de Kruisvaardersstraat. Alsof er hier nog niet genoeg 
parkeerproblemen zijn. Graag willen we uw mening horen of u voor of tegen uitbreiding van 
het betaald parkeren bent.
Hierbij extra informatie zodat u uw mening kunt geven.
Betaald parkeren houdt op dit moment in dat elk adres één parkeervergunning aan kan vragen 
voor 1 auto. De kosten van deze parkeervergunning zijn € 27,85 per kwartaal. Voor 1 auto per 
adres wordt de vergunning gegarandeerd. Voor bezoekers aan uw adres kunt u éénmalig voor 
€ 5,- een bezoekers-pas aanvragen. Met deze pas kan uw, uw bezoek  laten parkeren tegen een 
tarief van        € 0,50 per 2 uur. U bezoek mag overdag maximaal 4 uur parkeren. Deze pas 
kan telkens bijgeladen worden aan de parkeerpaal met contant geld. Een parkeervergunning 
voor een 2e auto kost € 45,- per kwartaal, en de gemeente  kan niet garanderen dat een tweede 
vergunning per adres wordt afgegeven, dit is afhankelijk van verschillende factoren. Hoeveel 
aanvragen worden er gedaan voor een 1e vergunning, hoeveel aanvragen worden er gedaan 
voor een tweede vergunning, hoeveel parkeerplaatsen zijn aanwezig etc. Een 
parkeervergunning geeft geen recht op een parkeerplaats pal voor je eigen deur, maar hij geeft 
je wel het recht om in de omgeving van je huis en in je eigen wijk te parkeren.
Betaald parkeren geld van 09.00 uur ’s morgens tot 22.00 uur ’s avonds van maandag tot en 
met zaterdag. Tussen 22.00 uur en 09.00 uur is er vrij parkeren en op zondag ook. Als je dus ’s 
avonds bezoek krijgt mag deze auto langer blijven staan dan 4 uur en hoef er maar € 0,50 
betaald te worden.
Parkeerwachters zullen controleren en eventueel boetes uitschrijven als men niet betaald voor 
parkeren in de gebieden waar betaald parkeren geldt. Een parkeerboete voor onbetaald 
parkeren kost in Tilburg € 85,-. (uit eigen ervaring)

Parkeertarieven 2010 op de website van de gemeente:  www.tilburg.nl/parkeerregulering 
1e auto € 27,50, 2e auto € 42,50, Bezoekerskaart tarief € 0,45 per 2 uur bekijk deze site eens 
als u meer wil weten over parkeerregulering in de gemeente Tilburg en in Oud zuid

Zoals u kunt lezen zal de uitbreiding van het betaald parkeren voor parkeeroverlast gaan 
zorgen in de straten die grenzen aan dit gebied. En omdat men in de toekomst overal in de 
stad betaald parkeren in wil voeren ben ik van mening om dan maar gelijk betaald parkeren in 
te voeren voor de overige straten in de wijk Fatima, om zo overlast te voorkomen. Ook alvast 
vooruit denkend aan de nieuwbouw Jozefzorg, dat hier meer appartementen dan 
parkeerplaatsen komen.                                De nieuwe grenzen van het betaald parkeren 
zouden dan worden: Piushaven, wethouder Baggermanlaan, ringbaan Zuid, Groenstraat. 
Gratis parkeren kan dan alleen nog op de winkelboulevard aan de Ringbaan Zuid vanaf de 
wethouder Baggermanlaan tot aan de Ringbaan Oost en op het transferium.
Aan de gemeente is ook gevraagd om de parkeerplaatsen in de Kruisvaardersstraat aan te 
passen omdat er nu al niet genoeg parkeerplaatsen zijn. En er met de nieuwbouw jozefzorg 
nog minder parkeerplaatsen komen in de straat.  Betaald parkeren zal een gedeelte van het 
probleem oplossen, waarom niet gelijk het hele parkeerprobleem proberen op te lossen.

Wij horen graag uw mening of u voor of tegen betaald parkeren bent, en waarom. Dit  kunnen 
wij dan meenemen richting de gemeente voordat er definitief een besluit genomen wordt over 

http://www.tilburg.nl/parkeerregulering


uitbreiding van de parkeerregulering. 
U kunt uw antwoord met opmerkingen mailen naar de bewonerswerkgroep Fatima via de link 
info@wijkfatima.nl of in de brievenbus stoppen van Kruisvaardersstraat 49.

U mag hiervoor onderstaand formulier gebruiken.

Betaald parkeren in de wijk Fatima
straat + huisnummer 
…………………………………………………………………………………………………
………………………
0  JA
0 NEE
Omdat: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………. 
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