Parkeren
Om uw dagelijkse boodschappen en andere aankopen te doen dient u uw auto te parkeren in
het centrum van Geldrop of Mierlo.

1. Hoeveel tijd kost het u gemiddeld om een parkeerplaats in
het centrum te vinden?
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Als bezoeker van het centrum/ziekenhuis krijg je in de Heggestraat een bon
van 100 euro als bedankje voor je bezoek.
Ik ga met de fiets
Ik haat betaald parkeren!!!!! En een aantal parkeerplaatsen zijn te smal
waardoor mijn auto beschadigde door aso-parkeerders die vertrokken zonder
gegevens achter te laten!
Ik vind dat er te veel parkeerplaatsen zijn. Veel mooier om meer bomen te
hebben, en minder blik. Bovendien zijn die parkeerplaatsen dwars op de
rijrichting gevaarlijk voor fietsers en kinderen. Geef meer ruimte voor fiets en
minder voor auto. bv Margrietstraat afsluiten bij Hema
Ik woon in het centrum,
Ik woon in het centrum, parkeren van 2e auto is regelmatig een probleem. Het
parkeren in het dorp is een drama. Zeker op vrijdag en zaterdag. Uitrit
geblokkeerd, parkeren op hoeken, stoepen. De mensen willen niet ver lopen.
Het liefst de winkel binnenrijden.
Mierlo: ik ga soms met de auto, omdat ik bij voorbaat al geen zin heb om rond
te rijden om een parkeerplek te zoeken. Zeker nu met alle opgebroken straten!
Scootmobiel.
Ik doe mijn dagelijkse boodschappen niet in het centrum van Geldrop maar in
winkelcentrum Coevering

1








Een paar
minuten









Ongeveer 5
minuten





Meer dan 5
minuten
Weet niet





Ik probeer zo min mogelijk met de auto naar het centrum van Geldrop te gaan.
Als ik ga, dan wil ik gratis parkeren. Desnoods loop ik een stukje. Ik vind
betaald parkeren niet nodig in de gemeente Geldrop. Daarnaast is het in
Mierlo anders geregeld in het centrum parkeren, zoals aangegeven. Jammer
dat het in 1 gemeente zo anders geregeld is in het centrum.
In Mierlo nooit een probleem. In Geldrop lastig als ik naar cursus
Volksuniversiteit ga.
Op zaterdag en woensdag is het een ellende om een plek te vinden en ben je
soms wel 20 minuten aan het rondrijden of wachten.
Plaats is soms een probleem op woensdagmiddag en op gratis
parkeermomenten. Bij dit laatste wordt het probleem veroorzaakt door
personeel van de winkeliers en familiebezoek bij centrumbewoners.
Vindt het vreemd dat er in Geldrop centrum alleen sprake is van betaald
parkeren, en in Mierlo, wat toch onder een noemer met Geldrop valt , worden
er andere regels gehanteerd. Oneerlijke concurrentie voor de winkeliers in
Geldrop.
Als er markt is moet je vaak even zoeken, maar meestal is er wel plaats, zelfs
bij de gratis parkeerplaats
Ik praat hier over Geldrop! En het verschilt per parkeerplaats. EN in Geldrop
OOk gratis parkeren maken. Dan heb je ook geen ergernis over de
parkeerwachten.
Mis verschrikkelijk de parkeerkaart waarmee je altijd precies betaalde voor de
tijd die je parkeerde. Nu betaal je altijd teveel. Bang voor een boete. Wil je
onverwachts met iemand kletsen of koffiedrinken dan moet je halverwege
bijvullen. Meer bankpas moet ik extra de provider betalen.
Rondom oude postkantoor huisarts fysio doordeweek vol langparkeerders:
blauwe zone invoeren
Te lang, er is te weinig plaats
Vind het belachelijk dat er midden in het centrum van mierlo een judoschool
zit, die een enorme impact heeft op de parkeerplaatsen. Verder is het geen
gezicht dat het hele gemeentehuisplein vol met auto`s staat. Medewerkers van
de gemeente zouden het voorbeeld moeten geven en elders parkeren.
Het is zeer irritant dat er in Geldrop parkeergeld wordt gevraagd, de Gemeente
mag wel eens selectiever worden in hun uitgaven. Dus zoek ik net zo lang
totdat ik een onbetaalde plaats heb gevonden.
Ik ga niet betalen voor parkeren
Ik zoek eerst naar plekken waar je gratis kan parkeren, als er geen plek is dan
heb je meestal snel een plekje betaald parkeren
Vooral op woensdag
We hebben een opel vivaro, is moeilijk om een ruime parkeerplaats te vinden
Ga nooit met de auto alleen als het regent
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In het centrum van Geldrop geldt betaald parkeren in Mierlo is het gratis parkeren en geldt
bij het gezondheidscentra een blauwe zone.

2. U mag de parkeerwachter een TOP (compliment) en een TIP
(aandachtspunt) geven ten aanzien van het parkeerbeleid in de centra van
Geldrop en Mierlo. Wat zou u dan zeggen?
(59% = Ik heb geen Tops en Tips)
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[ik heb ik Mierlo nog nooit een parkeerwachter gezien]
Belachelijk dat er een blauwe zone geld bij een dokters centrum, als je een spoed hebt kun je
niet helder denken en vergeet je de blauwe kaart, dan heb je meteen een bon te pakken.
Bij de molen is slim: evenemententerrein en parkeerplek tegelijk
Blauwe zone gezondheidscentrum
Dat in Mierlo het overal gratis parkeren is, mooi zo laten!
Er is een goede balans tussen gratis en betaald parkeren. Het houdt denk ik meer autoverkeer
uit het centrum.
Er wordt vaak gecontroleerd
Er zijn meer plekken gecreeerd
Extra parkeergelegenheid op het Molenplein
Fijn dat het gratis is!
Ga zo door, mooi zo
Geen (2x)
Geen tarief in Mierlo
Geweldig Mierlo!
Gratis en blauwe zone's
Gratis parkeren in Mierlo (2x)
Gratis parkeren in Mierlo centrum
Gratis parkeren is belangrijk om mensen te trekken
Hij is er echt
Inloggen via smartphone
Jullie zijn regelmatig zichtbaar aanwezig
Mierlo Gratis parkeren.
Niks
Parkeren via yellowbrick is mogelijk en ook handig.
Stop met controle
Voldoende parkeerplekken
Zeer klantvriendelijk en klantgericht. Mooie, ruime ingerichte parkeerplaatsen. ook toeristen die
Mierlo bezoeken zijn verrast over het feit dat het gratis is en geven er complimenten over
Zou leuk zijn als ik je een keer zie, sinds de nieuwe inrichting genoeg werk een grote
verkeer/parkeer chaos en 80 bomen weg!
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[ik heb ik Mierlo nog nooit een parkeerwachter gezien] maar in Geldrop zou ik zeggen: probeer
niet de politieagent te vervangen
Aantal invalideplaatsen tekort
Afschaffen betalen
Als alle mensen van de gemeente huis ,kantoren en winkels die in geldrop wonen nu eens met de
fiets komen zou er plaats zijn voor de bezoekers van buiten af .
Als er parkeerverbod op het Molenplein komt, dan ook konsekwent controleren. Ook s'avonds
en weekend, maar dan ook echt konsekwent.
Als er slimmer word geparkeerd op het molenplein in Mierlo, passen er veel meer auto's op
Auto's op het molenplein strenger aanpakken
Betaad parkeren niet gebruiken als melkkoe
Betaald parkeren afschaffen. Zo ga je sneller naar het dorp om wat te halen ipv op internet
zoeken
Blauwe zone in geldrop centrum invoeren
Blauwe zone invoeren, molenplein autovrij!!!
Daardoor extra parkeerdruk in Past. de Winterstraat; het probleem is alleen maar verplaatst!
De blauwe zone bij het gezondheidscentrum kan coulant worden behandeld: mensen zijn soms
met hun gedachten niet bij de blauwe kaart
De mensen die het nodig vinden om in Geldrop centrum op de stoep te parkeren voortaan gelijk
een bekeuring geven
Denk in Geldrop ook eens aan gratis parkeren, dan komen er veel meer mensen naar het
centrum wat goed is voor de economie.
Die 79 cent eerste uur is een lachertje, want we hebben in NL geen centen
Die blauwe zone bij het gezondheidscentra is echt onzin. Het is voor de mensen die daar werken
helemaal niet handig dat ze daar maar tijdelijk mogen parkeren
Die zie je vaak pratende met de marktkoopman in plaats dat hij op de scooters en fietsen let.dus
de tip let beter op je werk.
Er wordt heel vaak verkeerd geparkeerd in het centrum van Mierlo. Daarover al contact gehad
met zowel wijkagent als handhaving. Handhaving zou er vaker op komen toezien. Maar zie ze nog
steeds niet bekeuren,komen op de dagen dat het niet druk is. voor ons centrumbewoners een
grote overlast. parkeren zelfs op/voor onze inrit. mensen zijn te lui dat ze een stukje lopen want
parkeerplekken zijn er tegenwoordig genoeg.
Fout parkeren of dubbel bestraffen
Foute fietsparkeerders (voor winkels ipv in de rekken) eens de wacht aanzeggen!
Ga eens handhaven
Ga toch fietsen ðŸ˜‰
Geldt niet voor centrum. Maar kijk ook eens goed naar het parkeerterrein bij de Coevering. Daar
staat duidelijk een bord dat men niet mag parkeren, maar dat doen mensen toch. Idee om daar
te controleren en boetes uit te delen.
Gratis parkeren in Geldrop
Gratis parkeren, nodigt meer publiek uit
Hanteer de minuten niet te strak, ben schappelijk als iemand 5 minuten te laat is.
Hanteer voor beide gemeentes dezelfde regels.
Heggestraat blauwe zone maken
Ik zou graag ook blauwe kaart willen in geldrop
In geldrop alleen lang parkeren betaald
In geldrop zou ook onbetaald parkeren moeten zjin
Kijk niet op vijf minuten
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Maak een blauwe zone in het centrum van Mierlo. Dan moeten de langparkeerders (die in het
centrum werken) elders parkeren, zodat er meer parkeerplaats overblijft voor het winkelend
publiek. In Geldrop blauwe zo erbuiten het centrum. Ook voor betere doorstroming.
Maak het gratis met duur beperking, of maak het hele centrum autoloos
Maak het parkeerterrein bij de AH aan de Heuvel bereikbaar via de Mierloseweg en sluit de weg
overhet plein af voor autos.
Mierlocentrum aantrekkelijker maken met Meer horeca
Niet te snel bekeuren.
Niet zozeer een tip aan de parkeerwachter maar aan de gemeente. Vier gratis parjeren in en er
konen veel meer mensen winkelen in Geldrop. En van de opbrengst van het parkeergeld mag de
parkeerplaats achter de kerk een keertje grondig aangepakt worden. Bij. een nieuwe
praktischere indeling met meer parkeerplaatsen.
Onderscheid coevering en centrum is vreemd. Zou beide locaties betaald parkeren verwachten.
Ook eerlijker voor winkeliers. En stimuleert om de fiets te nemen...
Parkeergeld afschaffen
Parkeerplaats bij WC Coevering vaak vol.
Parkeren in Geldrop is altijd lastig. Te weinig plek in het centrum
Real time parkeren terug
Schandelijk optreden, zelfs door de Politie.
Strengere controle in Mierlo
Treedt wat meer preventief op. Laat je wat meer zien dan alleen maar bekeurend bezig zijn!!!
Veel te veel parkeerplaatsen in Mierlo; al dat blik is lelijk. Bovendien is haaks op de rijweg
parkeren in Margrietstraat en Dorpsstraat gevaarlijk
Vrij parkeren trekt volk zie Coevering.
Waarom Mierlo gratis en Geldrop niet?? Gelijk trekken; is tenslotte 1 gemeente
Wat hadden we toch een goede bewaakte fietsenstalling in geldrop!!
We zijn 1 gemeente , dus parkeren in beide gemeente gratis of in beide gemeente betalen
Weg met onnodig betaald parkeren
Weinig betaalpalen
Zo snel mogelijk blauwe zone in mierlo
Zorgen dat parkeren in Geldrop en Mierlo gelijkgetrokken wordt.
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