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In dit document geven wij,
BV De Bergen en gezamenlijke
ondernemers aan het Wilhelminaplein, 
de toekomstvisie weer die zowel door 
bewoners als de nauw betrokken
ondernemers van het Wilhelminaplein 
gedragen wordt. Onderwerpen die in 
deze visie besproken worden zijn:

1. Algemeen 

2. Mobiliteit 

3. Openbare ruimte 

4. Terrassen en uitstallingen

5. Evenementen

6. Parkeren
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Pleinen dienen van oudsher om de stadsstructuur 
te organiseren. Een plein is derhalve een bijzonder punt 
in het stratenweefsel. Het Wilhelminaplein moet dus 
een kwalitatieve centrale plek in Eindhoven zijn waar 
bewoners en bezoekers elkaar ontmoeten, zich vermak-
en en veilig kunnen bewegen, waar kinderen ongedwon-
gen kunnen spelen, een plek die uitnodigt om “buiten” 
te zijn en te leven.  Zo mag het plein onder andere een 
rustpunt zijn voor inwoners van “verzorgingshuis de 
Vonderhof” die een ommetje maken. 

De historische waarden van het plein moeten blijven bestaan en 

culturele invulling van het plein is een pre. Er moet een leefbare 

en levendige sfeer zijn. Een plek waar “normen en waarden” ge-

respecteerd worden. Zoals het vroeger was, maar wel met de he-

dendaagse handelsgeest.

De verschillende functies moeten duidelijk herkenbaar zijn. In 

sommige gevallen gescheiden van elkaar en in andere situaties 

samen of elkaar overlappened.

Groen, zowel verticaal als horizontaal, moet de boventoon voeren 

en kan ingezet worden om ‘blik’ zoveel mogelijk aan het zicht te 

onttrekken. We willen het GROENSTE plein van Eindhoven zijn. In 

de duurzaamste wijk van Eindhoven: De Bergen.

Bij alle beslissingen en keuzes zal ‘duurzaamheid’ één van de be-

langrijkste pijlers zijn. We moeten klaar zijn voor de toekomst en 

iets achterlaten voor de generaties na ons.

Wonen, leven, recreëren en ondernemen moeten in goede har-

monie samengaan, dit kan bereikt worden door duidelijke afspra-

ken te maken met elkaar. Het uitvoeren van deze visie vindt plaats 

door elkaar over en weer op elkaars gedrag aan te spreken, alles 

in een goed overleg en met korte lijnen.

Ieder neemt zijn of haar verantwoordelijkheid. Handhaving door 

het gezag is dan niet nodig, alleen bij escalatie.

We hebben deze visie opgezet op de pijlers van de Ontwikkelings-

visie De Bergen van Januari 2008 en Uitvoeringsprogramma

“De Bergen van Januari 2018 door de Gemeente Eindhoven.

Daarnaast hebben we t schrijven “de BinnenstadsVisie van Eind-

hoven” Oktober 2016 ter hand genomen. Dit laatste omdat de 

Bergen in steeds sterkere maten een eigenzinnig deel van de

binnenstad word.

1
Algemeen
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2
Mobiliteit

In de mobiliteitsvisie 2018 van de Gemeente 
Eindhoven en specifiek voor het Wilhelminaplein staan 
leefbaarheid en veiligheid centraal. 
Het is voor de leefbaarheid en veiligheid op het Wil-
helminaplein e.o. van belang dat de verkeersdruk af-
neemt, alsmede de parkeerdruk door onbevoegden. In 
onze ogen is de auto te gast in een voetgangersgebied; 
autoverkeer zal stapvoets moeten rijden en het 
doorkruizen van de wijk moet zo veel mogelijk worden 
voorkomen. Het heeft de voorkeur om enkel bestem-
mingsverkeer toe te laten op het plein en in de achter-
liggende straten.

Als we goed naar de huidige invulling van het plein kijken 
zijn er een aantal knelpunten op/om het plein: 

• Aan de noordzijde van het plein is de weg te smal voor tweerichtings- 

verkeer;

• De verkeersdruk bij de ingang van het Wilhelminaplein (noord) is erg 

hoog en onoverzichtelijk. Er gebeurt heel veel op een relatief klein stuk;

• De ingang naar de Heilige Geeststraat vanuit pleinzijde is te krap voor 

vrachtverkeer;

• De bocht van de Sint Catharinastraat naar de Julianastraat is te krap;

• De algemene parkeerplaats (noord) is erg onoverzichtelijk doordat er 

maar één op- en afrit is;

• Veel foutparkeren in vergunningsgebied;

• Overlast laden en lossen toeleveren horeca, zakelijke dienstverlening en 

bewoners;

• Snelheidsbeperking gemotoriseerde voertuigen noodzakelijk;

• Er vindt veel sluipverkeer plaats, o.a. naar de Kleine Berg plaats maar ook 

om drukte op de Keizersgracht te vermijden;

• Er staan (storend) veel taxi’s op het plein;

• Er zijn te weinig parkeerplekken voor mindervaliden.
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De bewoners en ondernemers stellen de vol-
gende oplossingen voor de bovenstaande 
knelpunten voor:

• Eenrichtingsverkeer om deel van het plein. Eénrich-

tingsverkeer wordt voorgesteld van de noordoostelijk 

gelegen entree aan de Willemstraat tot de splitsing Wil-

helminaplein-Heilige Geestraat, het verkeer kan daar 

het Wilhelminaplein oprijden. Én van de splitsing Sint 

Catharinastraat-Julianastraat/Wilhelminaplein tot aan 

de splitsing Wilhelminaplein-Willemstraat, het verkeer 

kan daar het Wilhelminaplein verlaten. Op het overige 

deel; van de splitsing Heilige Geestraat-Wilhelminap-

lein tot splitsing Sint Catharinastraat-Wilhelminaplein 

wordt wel tweerichtingsverkeer gefaciliteerd om de be-

reikbaarheid van overige straten voor bewoners te 

waarborgen;

• Het gehele gebied als woonerf bestemmen waardoor 

de auto te gast wordt in het voetgangersgebied. Eerst 

de voetganger, daarna de fietser en als laatste de auto. 

Zodoende kunnen we ook de snelheid van gemotori-

seerde voertuigen beperken;

• De parkeerplek op de kop van het plein voorzien van 

gescheiden op- en afrit. Ingang aan de oostzijde en af-

rit aan de westzijde. Dit sluit aan op het voorstel voor 

éénrichtingsverkeer;

• Verkeersborden ‘alleen bestemmingsverkeer’ vooraan 

bij entree van het gebied plaatsen. Dit om sluipverkeer 

tegen te gaan;

• Parkeervakken aan Wilhelminaplein van splitsing met 

Sint Catharinastraat tot aan splitsing met Prins Hen-

drikstraat verwijderen. Dit kan pas als het rijrichtingbe-

sluit het gewenste resultaat heeft opgeleverd ten aan-

zien van foutparkeerders;

• Vrachtverkeer tot 12.00 uur volgens het nieuwe ver-

keersbesluit, daarna verwijzen naar laad- en loszones 

aan de Willemstraat. Daarnaast onderzoekt de OSDB 

op dit moment om alle leveringen en ophalingen in de 

wijk plaats te laten vinden door één leverancier. Er zal 

dan een distributiepunt buiten het centrum komen 

waar alle leveringen naartoe gebracht worden. Een-

maal per dag zullen dan, middels elektrisch vervoer, de 

leveringen gedaan worden. Dit transport zal dan tege-

lijk pakketjes meenemen uit de wijk; 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Alleen opgeroepen taxi’s mogen maximaal 5 minuten 

voor de cafe’s wachten, overige taxi’s wachten op de 

parkeerplaats of bij de bushalte op de Willemstraat.

• Meerdere functies van reeds bestaande voorzieningen;

• Twee extra mindervalide parkeerplaatsen aansluitend 

op de huidige twee;

• Opritten voor mindervaliden maken ter plaatse van de 

mindervalide parkeerplekken. 
 
 
 

Te ondernemen acties:

• Verkeersbesluit aanpassing rijrichting;

• Verkeersbesluit da er na 12.00 uur geen vrachtverkeer 

meer komt, tenzij er een ontheffing is aangevraagd;

• Tevens een in te stellen “vanaf” tijdstip 7.30 uur voor 

vrachtverkeer;

• Verkeersbesluit 2 extra mindervalide parkeerplekken;

• Borden “alleen bestemmingsverkeer” plaatsen kop 

Plein na ingang openbare parkeerplaats en bij begin 

Anna van Egmond straat;

• Weghalen parkeerplekken aan het Wilhelminaplein tus-

sen splitsing met Prins Hendrikstraat en Sint Catharina-

straat

• Een oprit realiseren aan de oostzijde van de parkeer-

plaats aan de kop van het plein;

• Verplaatsen terras Humprey’s naar andere zijde aanslui-

tend op bestaande “kopterras”;

• Nieuw beleid taxistandplaatsen: kennis geven van nieu-

we situatie;

• Borden plaatsen bij de twee extra gerealiseerde min-

dervalide parkeerplekken;

• Gemeente ziet toe op handhaving van de verkeers- 

situatie.
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3
Openbare
ruimte

De openbare ruimte moet uitnodigen om 
buiten te leven, te recreëren en te ondernemen, het zal 
ontmoetingen moeten te bewerkstelligen. Er moet verti-
er zijn voor jong en oud, betaald en onbetaald en éénied-
er moet onbekommerd kunnen verblijven op het Wil-
helminaplein. 
De leefbaarheid moet vergroot worden en sommige in-
vullingen moeten een dubbele functie hebben. Door 
natuurlijke afscheidingen en verhogingen te plaatsen  
worden de verschillende functies verdeeld. De attrib-
uten die in de openbare ruimte geplaatst worden zullen 
bestaan uit duurzame producten zoals metaal en hout.

De kaders van het plein moeten verduidelijkt worden door zicht-

lijnen te versterken. Denk aan aangesloten bomenrijen en hagen.

Ten aanzien van de invulling van de openbare ruimte zijn 
we de onderstaande knelpunten tegenkomen:

• ‘Levende’ bomen ontbreken; 

• Slechte akoestiek op het plein, waardoor omwonenden letterlijk horen 

wat er op het terras gezegd wordt. Te hoge bezetting per oppervlakte 

draagt bij aan hoog geluidsniveau praten (overlast) volgens norm exploi-

tatie vergunning;

• Groene hagen om geparkeerde voertuigen ontbreken (weg met blik);

• Fietsenstalling is te klein en daardoor een chaos door wildparkeren van 

fietsen, onder andere wordt het Amnesty beeld van Hans van Eerd ge-

bruikt als fietsenstalling;

• Eerder genoemd Amnesty beeld krijgt daardoor niet de ruimte die het 

verdient;

• Verlichting om het plein doet denken aan een Belgische snelweg;

• Weinig openbare en comfortabele zitplekken. De betonnen bankjes die 

er staan nodigen niet uit tot zitten;

• Geen mogelijkheid voor kinderen om te spelen;

• Slecht begaanbaar voor mindervaliden;

• Muziekkiosk die vroeger op het plein stond terugplaatsen of alternatief;

• Slijtage: veel stenen kapot door plaatsen van tenten en podia in het ver-

leden;

• Geen waterberging, alleen verhard oppervlak;
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Oplossingen voor bovenstaande knelpunten: (zie tekening)

• Het plaatsen van een bomenrij (stam omtrek 50 of groter) als duidelijke omkadering van het plein, waarmee het plein 
duidelijk leesbaar wordt voor bezoekers. Dit zal ook zorgen voor een veel betere akoestiek, o.a. door het bladerendak. 
Mocht er te weinig ruimte zijn om dit te realiseren dan kan mogelijk ook één bomenrij midden over het plein volstaan;

• Tussen de bomen een 8-tal comfortabele bankjes of stoelen (ontmoetingen creëren) plaatsen;

• De kleine boompjes die nu op de trottoirs staan verdwijnen;

• Boomspiegels voorzien van ijzeren roosters;

• Om de parkeerplaats aan de zuidwestzijde van het plein een groene haag plaatsen zoals bij de parkeerplaats aan de 
noordoostzijde van het plein;

• Fietsenstalling verplaatsen naar de voorzijde van het plein waar nu het plantsoen is. Op deze plek worden dan de be-
staande fietsbeugels en een aantal “nietjes” geplaatst, deze zijn veel vriendelijker en geven een ruimtelijker gevoel.  
Deze locatie zal goed verlicht moeten worden en van alle zijden goed bekeken kunnen worden. Eventueel toevoegen 
cameratoezicht;

• Het Amnesty-beeld verplaatsen naar de andere zijde van het plein in het midden, op een verhoogde sokkel plaatsen en 
omringen door bankjes;

• De jeu-de-boulesbaan terugbrengen op het plein zodat ouderen kunnen jeu de boules kunnen spelen en kinderen 
kunnen knikkeren; 

• Waterspel toevoegen aan het midden van het plein;

• Een groot schaakspel implementeren in de bestrating op het plein;

• Aan de noordoostelijke toegang van het plein een multifunctioneel lcd-scherm of lichtkrant opstellen met aankondiging 
van evenementen of cultuurhistorische informatie. Eventueel ook met alle menukaarten van de verschillende restau-
rants;

• Openbare verlichting om het plein aanpassen met moderne lichtmasten voorzien van geluidsmeters, stroomtappunten, 
fijnstofmeters. De pand- en sfeerverlichting moet eventueel van kleur kunnen veranderen voor evenementen;

• Op het plein schemerlampen toevoegen onder de bomenrijen;

• Vaste inhaakpunten maken bij de bomen voor het plaatsen van tenten;

• Plaatsen van een kiosk op de plek waar nu het Amnesty-beeld staat; bijvoorbeeld de oude in ere herstellen of een 
moderne implementatie van een kiosk zoals een verhoging die men tevens kan gebruiken als podium bij evenementen 
zoals zondagsconcerten;

• Verharding weggedeelten vervangen door kinderkopjes;

• Verharding parkeerplaatsen met zogenoemde groene bestrating;

• Bloembakken vervangen voor bloempiramides op de entree van het plein waar ook de fietsen staan;

• Openbare glasbakken/ondergrondse vuilcontainers realiseren op de locatie van de huidige fietsenstalling;

• Nieuwe multifunctionele multimedia-box voor brieven en pakketten op de locatie van de huidige fietsenstalling.

Te ondernemen acties:

• Om dit alles te realiseren en om de kosten te spreiden kan in fases gewerkt worden. Nader af te stemmen met gemeen-
te en betrokkenen; 

• Ontwerpers openbare ruime van gemeente een tekening laten maken;

• Samen met de bewoners bekijken waar we de handen ineen kunnen slaan en waar we nog bestaande potjes kunnen 
aanspreken;

• Ten aanzien van verlichtingsplan bekijken of we de BIZ kunnen verzoeken tot een aanbesteding;

• Ondergrondse vuilcontainers met nader te bepalen partner, liefst aanhaken bij Kleine Berg. Binnen het “Afval Collec-
tief”: het systeem voor collectieve inzameling van ondernemersafval. Besparingen op transportbewegingen tot 60 %. 
Geen zwaar transport meer over het plein. Reductie van CO2uitstoot tot 40%, zeker als we in kunnen zetten op elek-
trisch vervoer. Geen overlast meer van stinkende en lekkende containers in het openbaar gebied. Afval scheiden krijgt 
dan echt effect!
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Van oudsher zijn er verschillende horecazaken 
op het plein gevestigd allen met een eigen karakter en 
zo ook een eigen clientèle. Zo ook de uitstraling van hun 
terras. 

Op dit moment bekijkt de gemeente Eindhoven de 

uitstraling van de verschillende pleinen in de stad. 

De nieuwe stadssupervisor Winy Maas heeft in zijn 

eerste gedachtelijnen de pleinen aangewezen als 

unieke verblijfsplekken in de stratenstructuur. De 

gemeente wil dat deze pleinen opgenomen wor-

den in de visie en staat open voor de ontwikkeling 

van ideeën. Hoe verder het idee van de gevel af 

staat hoe meer de gemeente en de supervisor daar 

iets van zullen vinden. De schrijvers van deze visie 

willen hier graag aan meewerken en doen op basis 

daarvan de onderstaande voorstellen.

We willen dat ieder zijn eigen identiteit kan behou-

den en dat er uniformiteit ontstaat door dezelfde 

kaders (lees: lijnen), het terras moet een bepaalde 

luchtigheid bevatten. Er kunnen dus bijvoorbeeld 

niet oeverloos stoelen bij gepropt worden.  Terras-

sen moeten altijd transparant zijn ze mogen de 

contouren van het plein niet ontnemen. 

Er zijn verschillende vormen van terrassen: 

• Onder kopterrassen verstaan we de terrassen 

die direct aan de horecagelegenheid grenzen 

of niet worden afgescheiden door een rijbaan 

voor auto’s.

• Eilandterrassen worden gescheiden van het 

kopterras door een rijbaan. Het uiteinde van 

het eilandterras bestaat over de gehele lengte 

uit één lijn.

Eilandterrassen kunnen alleen recht voor de gele-

genheid geëxploiteerd worden. 

Terrasgrenzen worden aangegeven door de erfaf-

scheidingen van het betreffende object waar de 

exploitatie plaatsvindt. Mocht dit in een hoek zijn 

dan zal dit evenredig verdeeld worden.

De doelstelling is dat er per seizoen en gelegen-

heid verschillende terrasvarianten zijn, deze wor-

den vooraf opgesteld zodat de exploitanten en 

omwonenden op de hoogte zijn van wat wel en 

wat niet mag.

Wij denken aan de volgende varianten:

• Zomerterras van 1 april tot 31 september: ‘kop’ met in 

achtneming van voetpad van 120 cm voetpad voor of 

over de terrassen en ‘eiland’ aan de andere zijde van de 

rijbaan;

• Zomerterras zaterdag en PSV stadion-evenementen: 

uitbreiding met statafels op de 120 cm waar normaal 

het voetpad is.  Iedere ondernemer is zelf verantwoor-

delijk voor het vrijhouden van de de rijbaan voor zijn/

haar zaak vrij van gasten en glaswerk;

• Voor- en najaarsterras van 1 maart tot 31 maart en van 

1 oktober tot 31 oktober: ‘kop’ en looppad blijven 

staan en eilandterras moet weg; 

• Winterterras 1 november - 29 februari: alleen kopterras.

4
Terrassen en 
uitstallingen
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Voor het plaatsen van tenten en aanbouwen waar-

voor al dan niet een vergunning vereist is, geldt dat 

deze binnen de bovenstaande kwaliteitsterrasvisie 

worden beoordeeld.

Tijdens evenementen vervallen bovenstaande vari-

anten en mag er ingedeeld worden zoals in de ver-

gunning is aangevraagd en vermeld, met dien ver-

stande dat de zijstraten te allen tijde bereikbaar 

moeten blijven voor bewoners, hulpdiensten en 

(mantel)zorgers.

Ieder terras op zich moet uniform zijn, bij elkaar 

passend. Iedereen moet in één opslag kunnen zien 

welk eilandterras hoort bij welk kopterras en zo-

doende bij welke horecagelegenheid. 

Alle attributen die bij het terras horen dienen bin-

nen de aangegeven lijnen te staan, er staat dus 

niets op de voetpaden of op de rijbaangedeelten.

Geen Abri’s of andere reclame-uitingen op voetpa-

den of weggedeelten. Ook deze dienen in over-

eenstemming te zijn met de kwalitatieve invulling 

van ieders terrasuitstraling. Er zal binnen de OSDB 

een commissie gevormd worden die gevraagd en 

ongevraagd advies zal geven aan de collega-on-

dernemers over terrassen en uitstallingen. De 

OSDB is dit aan het vormgeven naar Goudsmodel. 

Alle attributen op de terrassen dienen los te staan 

en eenvoudig zelfstandig verwijder- en verplaats-

baar te zijn.

Alle terrassen dienen te allen tijde netjes en bijge-

houden te zijn, geen wildgroei aan groen en eenie-

der is verantwoordelijk voor het ruimen van zwerf-

vuil dat de exploitatie met zich meebrengt. Ook zal 

de ondergrond vrijgehouden dienen te worden van 

onkruid.

Terrassen en attributen dienen op de momenten 

dat men het niet gebruikt netjes gestald te worden 

(niet in de openbare ruimte).

Als er in de toekomst een herbestrating van het 

plein plaats gaat vinden zal er goed gekeken wor-

den naar de aanwezigheid van tappunten en de 

invulling hiervan.

Handhaving van gemaakte afspraken zal door een 

vooraf aangestelde verantwoordelijke vanuit be-

woners en ondernemers worden gecontroleerd.  

Wij gaan ervoor dat ieder zijn eigen verantwoorde-

lijkheid neemt en het belang inziet van een gezon-

de leefomgeving voor eenieder. Leven en laten le-

ven maar wel je verantwoordelijkheden weten/

nemen en elkaar aanspreken op ongewenste ge-

dragingen.

In een maandelijks overleg zullen bevindingen en 

consequenties met elkaar besproken worden. 

 

De consequenties die we willen verbinden aan 
het overtreden van bovenstaande zijn als 
volgt:

• 1ste overtreding : waarschuwing

• 2de overtreding: buurtborrel voor bewoners van 1 uur 

bij de betreffende overtreder

• 3de overtreding: waarschuwing

• 4de overtreding: barbecue voor de buurtbewoners (2 

uur durend)

• 5de overtreding: waarschuwing en inlichting naar ge-

meente

• 6de overtreding: Gemeente trekt voor 1 maand de ge-

hele terrasvergunning in
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Verbeterpunten: 

We zouden graag plaatsing zien van de allernieuw-

ste geluidmeters waarbij zowel 

DBA’s als DBC’s gemeten kunnen worden.

De omwonenden moeten vooraf beter geïnfor-

meerd worden over aankomende evenementen. 

Dit zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren via een ap-

plicatieprogramma waar alle belanghebbenden bij 

aangesloten zijn. 

Er zal opnieuw grondig gekeken moeten worden 

naar de indeling van het plein bij evenementen. 

Zodat evenementen voor alle zaken een positieve 

bijdrage kunnen leveren.

Evenementen uit het verleden hebben littekens op 

het plein achtergelaten. We willen dat wanneer er 

tenten geplaatst worden deze verankerd worden 

in de nog te plaatsen ogen of dat men verzwaarde 

objecten gebruikt die op het straatwerk geplaatst 

worden. Pinnen en haringen in de grond moeten 

voorkomen worden omdat deze de bestrating be-

schadigen.

Onze ambitie is om meer kleinschalige evenemen-

ten te programmeren. Daarbij moet gedacht wor-

den aan muziek die niet versterkt wordt met een 

maximaal decibelniveau dat duidelijk lager ligt dan 

wanneer de muziek wel versterkt wordt. Denk 

daarbij aan zondagsconcerten op de kiosk, buurt-

spelen, kindervertier, culinaire evenementen. Dit 

alles kleinschalig met een commerciële invulling. 

Wellicht dat nieuwe grootschalige evenementen 

geprogrammeerd kunnen worden op het Licht-

plein.

5
Evene-
menten

De evenementenvisie die er op dit mo-
ment ligt vindt onze goedkeuring; zeven overlastdagen
met de daaraan gekoppelde afspraken met bewoners is 
voor ons op dit moment een goede maatstaaf, we vin-
den het wel belangrijk dat deze evenementen affiniteit 
hebben met het plein of de wijk. Op deze dagen moeten 
er kwalitatief hoogwaardige evenementen georgani-
seerd worden.
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6
Parkeer-
visie

De toename van bezoekers aan de binnenstad 
van Eindhoven heeft uiteraard ook grote gevolgen voor 
de parkeerdruk in “De Bergen” en tevens de overige par-
keermogelijkheden in het centrum.

De knelpunten die wij hiermee samengaand 
signaleren zijn:

• Veel foutparkeerders in het vergunningsgebied;

• Gelukszoekers die tegen beter weten in toch proberen 

om op de parkeerplaats aan de voorzijde van het Wil-

helminaplein te parkeren;

• Slechte aanduiding voor andere parkeermogelijkheden 

voor bezoekers aan het Wilhelminaplein/Willemstraat;

• Weinig input om aan te zetten tot parkeer veranderend 

gedrag door de ondernemers;

• Parkeerstrook oostzijde Wilhelminaplein maakt 1-lijn 

terrasimplementatie lastig;

• Ontbreken aan toekomstvisie in deze. 

Oplossingen:

• Aanpakken parkeerterrein op de kop van het plein. Op-

rit aan de oostzijde en afrit aan de westzijde. Ieder die 

inrijdt kan een rondje rijden en zo creëer je een over-

zichtelijke situatie voor parkeerders en een veiligere si-

tuatie voor voetgangers en fietsers;

• Door eenrichtingsverkeer te implementeren wordt het 

voor bezoekers een stuk duidelijker en overzichtelijker 

op het plein. Men heeft bij het betreden van het plein 

meteen overzicht op de parkeerplekken in het vergun-

ningsgebied;

• Zorg dat parkeerterrein “Vogelzang”aan de Lodewijk 

Napoleonlaan “Wilhelminaplein” gaat heten;

• Door middel van parkeerbeheersysteem gasten naar de 

Witte Dame leiden. Tevens alle bezoekers informeren 

over deze mogelijkheid;

• Als we de foutparkeerders in het vergunningsgebeid 

verminderen, blijven er uit eigen ervaring genoeg 

plekken over voor de bewoners en hun gasten. De 

parkeerstrook aan de oostzijde van het Wilhelminap-

lein kan dan komen te vervallen alsook de plekken 

voor het pand aan Wilhelminaplein 4. 
 

Met de huidige digitale kennis en mogelijkheden moet 

het mogelijk zijn een goed parkeerbeleid te reguleren.  

 

In andere steden kunnen bewoners en bezoekers live 

de parkeerdruk zien. Het zou erg zinvol zijn als 

bezoekers van tevoren weten waar de vrije plekjes zijn. 

In 2018 moet dat zeker mogelijk zijn. Een ‘parkeren in 

Eindhoven’-app zou daarbij van grote hulp kunnen 

zijn.

Onze droom:

• Creëer parkeermogelijkheden net buiten het centrum, 

neem als voorbeeld de PSV- parkeerplaats bij het Phi-

lips stadion;

• Zorg voor transfers van de parkeerplek naar De Bergen;

• Laat elektrische golfwagentjes rijden in het gebied De 

Bergen/Wilhelminaplein en laat die gasten afzetten 

waar ze maar willen. Dit zou met name ook ‘s-avonds 

een super alternatief zijn; 

• We maken het kostendekkend en met wat we overhou-

den verbeteren we het parkeerklimaat in Eindhoven, 

zodat alle gasten ons blijven vinden.  Daarmee maken 

we van een zwak punt een sterk punt. Een duurzame en 

creatieve oplossing voor prangend probleem. De OSDB 

onderzoekt op dit moment een dergelijke oplossing. 
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