Parkeren
Sinds een aantal jaren wordt in Sint-Oedenrode op verschillende plekken in het centrum gebruik
gemaakt van blauwe parkeerzones. Daar moet je parkeren met een parkeerschijf.

1 Wat vind je van de parkeerdrukte in het
centrum van Sint-Oedenrode?
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Sinds de invoering van de parkeerschijf kan je overal parkeren terwijl er voorheen
parkeerruimte te kort was.
Wat maakt het uit als je soms een stukje moet lopen (als je tenminste goed ter been bent).
Vooral op vrijdag en zaterdag. Als je dan boodschappen wil doen bij supermarkt, kun je je auto
bijna nergens dichtbij de supermarkt parkeren.
parkeren is meestal geen probleem
op piekmomenten zoals zaterdag of als het regent is het druk. Daarbuiten vind ik het wel
meevallen.
Op het terrein van de Emte is het we; erg druk (en gevaarlijk)
met name op de piekmomenten anders goed te doen
Maar niet hinderlijk.
kan mijn auto iha wel kwijt. Zal natuurlijk afhangen van het tijdstip. Ik kom op onregelmatige
tijden en dagen
Hoog op piek momenten. Betere afspraken met ondernemers en zeeeer zeker odendeal inzake
personeel parken zou totaal oplossing zijn voor parken in Rooi,
Het ligt veel aan het tijdstip dat je met de auto in het dorp komt. Op vrijdag en zaterdag is de
parkeerdruk groot. In de rest van de week valt dat wel mee.
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Als men de supermarkten zoals Emté en Aldi buiten de kern had gehouden was er veel meer
plaats geweest. Als we een nieuwe AH krijgen heb je het probleem ook weer bij de Aldi en
omgeving.

1.1 Wanneer ervaar je een hoge parkeerdruk?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vrijdag tijdens de markt
Ik ga altijd andere tijden. Maar het is altijd druk.
Er is een hoge parkeerdruk als de winkels geopend zijn en het is slecht weer
Ook op vrijdag tussen 9 en 17 uur
Koopavonden
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In de blauwe zone kunt u met de blauwe parkeerschijf maximaal twee uur parkeren.

2 Wat vind je van dit systeem?
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Volgens mij is dit maar een half uur Vind ook dat werknemers van bedrijven op de neul moeten
parkeren !
In sommige vallen is twee uur te weinig zeker als je naar een uitvaart moet met koffie tafel
Zie toelichting 3 en ga eindelijk de parkkelder van odendael (wovesto) gebruiken staat nu leeg!!
Wie drinkt gaat niet met de auto.
Prima dat parkeren gratis is, is op veel plaatsen anders.
Op de plaatsen waar je kort moet zijn, kun je de auto nu bijna voor de deur zetten, Als je wat
langer in het dorp wilt zijn, dan is twee minuten lopen ook geen ramp
Maar er mag beter aangegeven worden dat er nog wel parkeerplaatsen zijn waar je lang kan
staan ivm toerisme in de zomer
Maar de BOA moet niet gaan schrijven als je maar net op de blauwe streep staat. Wat hij wel
heeft gedaan. Overigens zijn de blauwe strepen vaak zeer slecht te zien(markt).
In bepaalde gebieden zoals op de markt is dit prima, maar er moet dan wel op loopafstand
gelegenheid zijn om ook lang te parkeren en vooral met de steeds meer senioren in Sint
Oedenrode
Hierdoor is er wel snel plek te krijgen, maar je denkt niet altijd aan dat ding! Het boetebedrag
is absurd hoog! Even vergeten kost bijna €100,- zeker omdat je het niet bewust doet en het
geen gevaarlijk situaties oplevert zoals bij te hard rijden bijvoorbeeld.
Een vervelende vent die uit is op mensen bekeuren is irritant - een waarschuwing is beter - een
volgende keer dan maar een flinke boete - moet kunnen in het digitale tijdperk
Die blauwe schijf voegt in Rooi niets toe. Alleen maar ellende als je m weer eens vergeten bent.
Alleen zou je altijd recht moeten hebben op 1 waarschuwing ipv direct een boete. En
boetebedrag moet stukken lager! 30,00 is ruim voldoen om je toch ook klote te voelen!
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3 Heb je weleens een boete gehad, omdat je de
parkeerschijf niet of verkeerd had ingesteld?
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Wij hebben altijd een parkeerschijf in de auto , die gebruiken is een voor ons gewoon.
Zit er nog altijd over te denken om die BOA een keer bij z`n oren te vatten.
Niet in Rooi
ik niet mijn zoon wel
Ik leg in Sint-Oedenrode de parkeerschijf altijd in de auto omdat het vaak onduidelijk is of het
wel of geen blauwe zone is.
Ik hoor van verschillende mensen dat ze wel een bon hebben gehad. Een beetje meer
klantvriendelijk beleid zou niet verkeerd zijn.
Ik heb een paar keer de BOA geobserveerd. Deze man heeft een groot mentaal probleem. Hij is
er puur op uit om zoveel mogelijk de inwoners van Rooi een oor aan te naaien en niet om de
inwoners van Rooi ten dienste te zijn, wat volgens mij de taak van een ambtenaar is! Hij is
daarnaast ook nog een selectief .Bij mij voor de deur staat regelmatig een kliko ongeveer 3
dagen aan de straat maar daar zie je hem niet want daarmee valt geen bonus te verdienen.
Naar mijn idee moeten deze BOA en zijn meerderen eens naar de burgers luisteren die zij ten
dienste moeten staan!!!!
eenmaal voor een brief posten. 5 minuten. Kaart vergeten. Controleur staat bon te schrijven. €
95,00. Absurd hoog. Men kan beter de Libor-rente manipuleren. Kost niets ook geen
gevangenisstraf.
Deze opmerkingen kan ik anders nergens kwijt: ben niet tegen boetes maar 90+ euro is wel
buitenproportioneel veel. Een BOA die niet stiekem staat te wachten tot je in de fout gaat,
maar je van te voren vriendelijk waarschuwt, zou ook al helpen. Maar misschien gaat het alleen
om de centen en niet om het met ons alleen een beetje gezellig te hebben.
De manier waarop de BOA communiceert met burgers, dit bevordert het vertrouwen niet.
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Niet alle parkeerplekken in het centrum liggen in een blauwe zone.

4 Vind je de verdeling goed op dit moment?
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Bij de kerk is er tijdens een uitvaart te weinig parkeer ruimte .
zoals eerder aangegeven staat slecht aangegeven
Zoals al eerder omschreven mis ik op loopafstand een fatsoenlijke parkeerplaats om de auto
langer te parkeren en ik vind het evenementen terrein veel te ver weg en erg onveilig.
Wij wonen aan de rand van het centrum (christinaweg) waar geen blauwe zone is. Daar hebben
we door zowiezo al last van veel verkeerdruk doordat er destijds nog met minder auto`s
rekening gehouden werd bij (verbouw). We kunnen vaak niet in eigen straat parkeren. Op
zaterdagen en bij evenementen merken we wel dat de druk nog veel meer toeneemt en hoef je
niet eens te hopen op een plek als je weg bent geweest. Ik denk echter niet dat een blauwe
zone onze problemen zouden oplossen, tenzij je echt met vergunningen gaat werken.
Werknemers rond de markt, van bv Odendael, moeten de parkeercapaciteit overdag elders
benutten ( lege parkeergarage Odendael)
Waarom niet bij het gemeentehuis een blauwe zone. Dit rijkt wel naar oneerlijkheid. Bij de
ondernemers een blauw zonen, en bij een rijks instelling geen blauw zon. Volgens mij heeft een
dorp bestaansrecht met goed bedrijven!
Vaak onduidelijk waar wel en waar niet gebruikt moet worden
teveel blauwe zone`s
Te weinig parkeerplekken in blauwe zone op de markt.
Op de ene helft van de markt moet je uitkijken dat je dat ding niet vergeet. 10 meter maakt het
niet uit?! Wan onzin allemaal.
Moet wel regelmatig geëvalueerd worden en als er geconstateerd wordt dat het op plaatsen
niet goed functioneert aanpassen.
meer blauwe zone op de Markt
Mag alleen soms wel duidelijker aangegeven zijn vooral de pakeerplaats achter de beurs
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Maak van de hele markt een blauwe zone. Brug bij nelstraat toegangankelijk maken voor
auto`s. Voetblaveld verleggen naar huidige parkeerterrein en van dat veld een parkeerterrein
maken. Laatste parkeerplaats bij Borchmolendijk 13 verwijderen. Nu vaak slecht zicht
Je went eraan, t is toch zo. Het wordt beslist en daar moet je je aan houden.
Ik begrijp niet goed dat achter de winkels van de markt, tegen het bejaardenhuis aan Deken van
Erp straat, ook blauwe zone is.
Het parkeerprobleem in Rooi is geen 100 auto`s groot Moet anders op te lossen zijn!
er zouden meer vrije parkeerplaatsen mogen zijn en zeker in de buurt van kerk, ivm begrafenis
enz.
de eerste rijen bij Odendael erg fijn
Bij Odendael In de neulstraat daar is de zone heel hart nodig
Bij het Kofferen ligt een blauwe zone welke compleet overbodig is. Hier zijn nauwelijks nog
winkels.
Bij de huisartsen/odendael/zwembad zou ook blauwe zone moeten worden

5 Maak je gebruik van de grote parkeerplaats
van evenemententerrein De Neul (net buiten
het centrum)?
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Wij gaan weinig met de auto naar het dorp als we met de auto gaan parkeren wij meestal bij
het centrum
Woon zelf o het Kofferen
Woon op de armenhoef kan dus beter met de fiets of te voet gaan.
Wonen vlak bij centrum. Maken weinig gebruik van de auto.
Wie goed ter been is, kan best een stukje lopen. Als we naar de stad gaan, vinden we dat ook
heel normaal, waarom dan ook in ons dorp niet. Voor gehandicapten moeten er goede
voorzieningen zijn.
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we gaan bijna altijd met de fiets
Te ver weg als je even" in `t dorp moet zijn"
Te ver lopen voor een korte boodschap AH of Paperas.
Rooi is te klein om uren te winkelen (twee uur is vaak voldoende) en om boodschappen te doen
is het te ver lopen. Ik parkeer daarom bij voorkeur op de markt.
Is vlak bij het centrum, bebording daar naar toe kan beter.
Ik parkeer recht voor een winkel als ik veel boodschappen heb of ik kom op de fiets
Ik loop bijna altijd.
ik doe bijna alles op de fiets
Hier moet je in de avond niet zijn zijn met de agressieve hangjongeren!
Heel vaak. Zouden meer mensen moeten doen.
Heb geen auto
Ga nooit met de auto naar het dorp.
Ga bijna altijd met de fiets boodschappen doen.
Eigenlijk alleen om het zwembad te bezoeken, omdat parkeren direct bij het zwembad veelal
problemen geeft. Goed alternatief.
Dit parkeerterrein is vooral `s avonds een onveilig terrein. Mensen die op honderde meters
afstand wonen zoals de Hogevonderstraat, Christineweg en Hoefstraat worden gecaht hier
maar te parkeren als de straat vol is. Oorzaak van een zeer slechte centrumplan ontwikkeling.
Getuigd van totaal geen inzicht in ruimtelijke ordening. Wat dat betreft kunnen we niet snel
genoeg fuseren met Schijndel en Veghel zodat er misschien wat meer competente ambtenaren
komen op dit gebied, maar voor dit centrum wel veel te laat. Erg jammer
Dan kan ik net zo goed te voet naar het dorp gaan.
Als ik op zaterdag mijn zoontje naar het zwembad breng om 8 uur
Als ik naar de huisartsenpost moet.
Als de kinderen moeten voetballen of met de zwemles is dit prima. Overdag in drukke situaties.
Het blijft een vervelende onveilige plek. Er staan vaak auto`s met jongeren met muziek, alcohol
en wie weet wat er nog meer gebeurd. Het voelt onveilig. Verder vind ik vanuit hier de toegang
naar centrum te ver weg als je boodschappen wil doen.
Alleen als ik naar de huisarts ga, als ik naar het centrum ga denk ik niet aan deze
parkeerplaatsen. Ze zijn over het algemeen ook altijd bezet.
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