
Onderwerp: 
Parkeerbewegwijzering centrum Asten.                             Asten, 26 november 2011. 
 
AAN: 
Gemeentebestuur van Asten, 
t.a.v. mevr. E. Swinkels. 
 
Geachte mevrouw, 
 
In vervolg op het mondelinge overleg van juli j.l. met de heer W. v. Boxtel van onze 
werkgroep, willen wij u het volgende onder de aandacht brengen. 
 
Wij zijn er voorstander van om op de grote centrumring een P-route in te stellen. Komende 
vanaf de radialen kan dan het verkeer via de P-route naar de parkeerplaatsen worden geleid.  
In principe vinden wij het ANWB model voor bewegwijzering op de schaal van Asten een 
prima uitgangspunt. Op één onderdeel verschillen wij echter van mening. 
 
Het ANWB model voorziet er in, dat vanaf de invalswegen een keuze moet worden gemaakt 
voor verwijzing naar links of rechts op de P-route. Wij denken, dat de situatie in Asten zich er 
voor leent, om het verkeer de keuze te geven om links danwel rechts de P-route op te rijden. 
Daarvoor zien wij de volgende argumenten: 
 
1 Indien iemand vanuit een radiaal op de P-route komt, dan is er altijd op korte afstand een 
parkeerterrein. Het aan de bezoeker overlaten van de richtingkeuze leidt niet tot extra 
verkeersbewegingen.  
2 Het is niet altijd mogelijk om te kiezen voor -de kortste- afstand naar een parkeerterrein. 
Komende vanuit de Burg Wijnenstraat is het arbitrair om één richting aan te geven op de  
P-route. Er is immers een parkeerterrein zowel aan de vóór (Burg. Ruttenplein) als aan de 
achterzijde van Het Kompas, beiden nagenoeg evenveel verwijderd van het punt waarop de 
bezoekers op de P-route komen. Ook de situatie bij het Koningsplein, komende vanaf de 
Wilhelminastraat, wordt verwarrend indien het verkeer één kant uit wordt verwezen. Zeker 
indien in de toekomst onze wens wordt gehonoreerd, dat de parkeerplaatsen op het 
Koningsplein ook bereikbaar worden vanaf de kant van het deel van de centrumring 
Koningsplein. 
3 Een verwijzing naar links of rechts kan verwarrend werken voor niet in Asten bekende 
bezoekers. Zij kunnen de indruk krijgen dat er op de P-route slechts sprake is van 
éénrichtingsverkeer. 
 
Graag verwijzen wij u hierbij naar het visiedocument van Accent adviseurs, pagina 22, zoals 
dat door Vastgoedmaatschappij van der Loo aan het college van Burgemeester en Wethouders 
is aangeboden. 
 
Naar onze mening zouden de volgende parkeerterreinen moeten worden bewegwijzerd: 
Langparkeren   - parkeerterrein Hemel 
                         - parkeerterrein Floraplein 
Kortparkeerder - parkeerterrein Midas 
                         - parkeerterrein Het Kompas ( zowel de voor als achterkant van Het Kompas) 
                         - parkeerterrein Emmapassage 
                         - parkeerterrein Koningsplein. 
 



Wij zijn van mening, dat de totstandkoming op zo kort mogelijke termijn van een 
Parkeerbewegwijzering voor Asten van groot belang is .  
 
Hoogachtend: 
Stichting Centrummanagement Asten, 
Voor deze, 
Coördinator Werkgroep verkeer, 
Wim van Boxtel. 


