Teleurgestelde burgers
Op de Markt van Eersel staat nog steeds
het Content Menneke. Achter de Markt
wonen echter teleurgestelde burgers. De
coalitie in de gemeenteraad had geen oor
voor de kritiek van de buurt op het parkeerplan van de gemeente. Waar nu een
speelveld is, komen straks auto’s te staan.
Daar waar de buurt kiest voor het versterken van de speelruimte voor kinderen,
kiest de coalitie voor het herbergen van
auto’s.
Wat ons heeft verbaasd, is het ontbreken
van argumenten bij de coalitie. Waarom
zijn die 40 of 80 parkeerplaatsen daar nodig? Is er ook een alternatief?
Wij hebben een alternatief aangedragen,
maar daar is niemand serieus op in gegaan.
Was het dan zo’n slecht plan? Oordeel
zelf.
•
Op de Markt verdwijnt het parkeren
langs de rijbaan. Daardoor wordt
het voor fietsers en voetgangers
veiliger. Ook de beeldkwaliteit van
de Markt gaat er flink op vooruit.
•
Parkeren tussen de bibliotheek en
de kiosk wordt aan tijd (2 uur) gebonden. Dit vermijdt langparkeren
en geeft extra capaciteit voor winkels en horeca.
•
Het Markt gedeelte tussen pomp en
Mariakapel krijgt een beperkt aantal
plaatsen (bijvoorbeeld 10) voor
kortparkeren en is op zon- en feestdagen parkeervrij.
•
Het aantal parkeerplaatsen bij het
zwembad wordt uitgebreid (5 plaatsen is zeker haalbaar).
•
Ondernemers en instellingen op de
Markt regelen zelf parkeerplaatsen
voor hun personeel.
•
Door de mogelijkheden van parkeren op of dichtbij de Markt te beperken, worden inwoners van Eersel
gestimuleerd om eerder de fiets te
pakken.

Dit plan en deze aanpak geeft ook meer
parkeercapaciteit (minimaal 40 plaatsen).
Het maakt dat de Markt wordt zoals we dat
graag zien: autoluw en comfortabel voor
fietsers en voetgangers.
Het trekt minder verkeer naar het centrum
van Eersel en biedt de buurt van Areven,
Postakkers en Quackelaer de ruimte hun
speel- en groenplan voor 100% te realiseren.
Dit plan is ook stukken goedkoper dan wat
ze nu gaan maken.
Achteraf krijg je waardering voor zo’n plan.
Tijdens de behandeling wordt er niet op in
gegaan. Is er geen discussie op basis van
argumenten. De coalitie voert gewoon
haar eigen plan door.
Wij vinden het niet gek dat burgers dan
teleurgesteld zijn. Dat zijn wij ook.
Ad van de Ven

