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Het parkeerbeleidsplan van Moerdijk is opgebouwd uit drie deelnota’s:
■ Actualisering parkeerbeleidsplan.
■ Nota Parkeernormen.
■ Uitvoeringsprogramma 2015 – 2018.
In dit uitvoeringsprogramma zijn de verschillende actiepunten die uit het parkeerbeleidsplan volgen opgesomd en verdeeld naar jaartal.
Wanneer
Continueren educatieplan scholen
Scholen en gemeente participeren in campagnes om schoolomgevingen veiliger te maken (o.a. Nul verkeersdoden Brabant, BrabantsVerkeersveiligheidsLabel).
Inbedden gemeentelijke parkeernormen in ruimtelijke plannen,
planvorming en procedures
Oplossen urgente parkeerknelpunten in bestaande woonwijken
Indien daar aanleiding toe is wordt (op basis van parkeeronderzoek)
gezocht naar oplossingen voor urgente parkeerproblemen.
Haalbaarheidsonderzoek openbaarheid parkeergarage gemeentehuis
Dit onderzoek is gekoppeld aan de uitvoering van het Centrumplan
Zevenbergen.
Uitvoeren parkeeronderzoek Willemstad
Om de problematiek binnen de Vesting in Willemstad inzichtelijk te
maken en de discussie te objectiveren wordt een parkeeronderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek zal tijdens het voor- hoog- en naseizoen worden uitgevoerd. Bij dit onderzoek wordt ook de behoefte aan de realisatie van het evenemententerrein Willemstad en het
parkeren van motoren meegenomen.
Opstellen/actualiseren parkeerregulering Willemstad
Indien het parkeeronderzoek Willemstad daar aanleiding toe geeft
wordt in samenspraak met belanghebbenden de parkeerregulering
voor Willemstad geactualiseerd.
Uitbreiding P+R-terrein Lage Zwaluwe
Verdere uitbreiding van de parkeercapaciteit bij station Lage Zwaluwe wordt samen met de grootschalige ontwikkeling van het station opgepakt.
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Wanneer
Haalbaarheid van laad- en losvoorzieningen in Zevenbergen
en Klundert
Dit wordt binnen de centrumplannen van de beide kernen opgepakt.
Uitwerking bewegwijzering centrum Zevenbergen
Dit wordt binnen het centrumplan Zevenbergen opgepakt.
Kwaliteitsimpuls looproutes parkeren centrum Zevenbergen
Dit wordt binnen het centrumplan Zevenbergen opgepakt.
Uniformeren parkeerschijfzones
Op dit moment verschillen de diverse parkeerschijfzones in parkeerduur en reguleringsperiode. De verschillende parkeerschijfzones worden zoveel mogelijk geüniformeerd.
Formuleren regels voor parkeren bij evenementen
Bij het verstrekken van vergunningen voor evenementen zal ook op
de parkeeroplossing getoetst gaan worden. Er zullen regels worden geformuleerd die als leidraad bij deze toetsing dienen.
Monitoring parkeersituatie
Monitoring van de parkeersituatie bestaat uit parkeerdruk, -motief en
–duurmetingen. De parkeerdrukmeting wordt eens in de 10 jaar, of
vaker indien daar aanleiding toe is, gehouden. Parkeermotief- en
duurmetingen worden gehouden indien daar aanleiding toe is.
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