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Betreft : Noodzaak betrekken integrale parkeervisie bij verkoop parkeerterrein Beek & Hoff” 
 
 
Geachte Raadsleden, 
 
Op 29 januari 2013 heeft u het dorpsontwikkelingsplan (DOP) Loenen aan de Vecht 
vastgesteld. Dit DOP brengt in kaart welke onderwerpen aandacht moeten krijgen om de 
leefbaarheid van Loenen te behouden of  te versterken. Recente berichtgeving ten aanzien 
van de verkoop van de openbare parkeergelegenheid bij Beek & Hoff zorgen echter voor 
grote ongerustheid bij zowel inwoners als ondernemers (horeca en winkeliers) van het 
historische centrum van Loenen aan de Vecht. 
 
Dorpsontwikkelingsplan kan niet zonder integrale parkeervisie 
Zoals ook door u in het DOP vastgesteld heeft Loenen aan de Vecht een aantal sterke 
punten. Belangrijk zijn daarbij de centrale ligging van dorp met cultuurhistorische waarde aan 
de Vecht en de aantrekkelijke horeca. Er worden in het DOP tevens kansen gezien die 
samenhangen met de aantrekkelijker inrichting van het centrum op het moment dat de 
randweg gereed zal zijn. Dit zou moeten leiden tot meer toerisme, verhoogde 
aantrekkelijkheid centrum en meer boodschappen door bewoners in het dorp zelf. 
Echter, om die sterktes en kansen te kunnen benutten is het noodzakelijk dat één van de 
grootste in het DOP geïdentificeerde zwaktes, namelijk de gebrekkige parkeergelegenheid, 
hier geen roet in het eten gooit. 
 
Parkeerplaats Beek & Hoff heeft essentiële functie in DOP centrum Loenen 
Reeds in de bestaande situatie (zie paragraaf 5.2.4. van het DOP) zijn er niet voldoende 
parkeerplaatsen in het centrum. Voor veel van de bewoners van het historische centrum 
geldt dat men is aangewezen op de openbare parkeergelegenheden omdat men niet op 
eigen terrein kan parkeren. Vooral op de weekdagen waarop de horeca een hogere 
bezetting heeft is er sprake van grote parkeerdruk. De terreinen Rozenrust, de parkeerplaats 
achter de C1000/Apotheek, de parkeerplaats bij de Spinnerie en de parkeerplaats bij Tante 
Koosje kennen op de meeste dagen een zeer hoge bezettingsgraad tussen 18:00 en 23:00. 
Op veel van deze avonden kent ook het parkeerterrein Beek & Hoff bij het voormalig 
Gemeentehuis een hoge bezettingsgraad. 
Deze parkeerdruk leidt vaak tot onveilige situaties door geparkeerde auto’s op niet daarvoor 
bestemde plekken (bv. In de berm van de Molendijk, illegaal voor de ingang van het Web en 
op het kerkplein). Ter illustratie zijn foto’s van afgelopen woensdagavond van de 
parkeersituatie in het dorp rond 21:00 bijgevoegd.. 
 
Onttrekken parkeerterrein Molendijk heeft grote negatieve impact op leefbaarheid & 
ondernemersklimaat Loenen aan de Vecht 
In het DOP wordt aangegeven dat het parkeerbeleid onderdeel zal zijn van de nog op te 
stellen verkeersvisie en dat de parkeeroplossing realistisch voor de verschillende 
doelgroepen dient te zijn. 
Op het moment dat de Gemeente mocht besluiten de openbare parkeergelegenheid bij Beek 
& Hoff wordt verkocht en toestaat dat dit openbare parkeerterrein komt te vervallen heeft dit 



een zeer negatieve impact op de leefbaarheid en het ondernemersklimaat van Loenen aan 
de Vecht.  
 
Het vervallen van de openbare parkeergelegenheid bij Beek & Hoff (circa 45 parkeerplekken) 
heeft tot gevolg dat circa 25% van de huidige parkeerruimte in/rond het oude centrum komt 
te vervallen (Tante Koosje 25, Spinnerie 25, Rozenrust 50, C1000 40 plekken, totaal circa 
185 parkeerplekken) 
De auto’s die op dit moment nog gebruik maken van de parkeerplekken op Beek & Hoff 
zullen zorgen voor verdere verhoging van de parkeerdruk op de parkeerplaatsen achter 
Tante Koosje en de Spinnerie. Aangezien deze parkeerplaatsen nu reeds bijna altijd vol 
staan, zal ook de druk op de parkeerplaatsen achter de C1000/Apotheek en Rozenrust 
verder toenemen. Bereikbaarheid van winkels in het centrum en leefbaarheid voor alle 
omwonenden, die zijn aangewezen op deze parkeerplaatsen, zal hierdoor aanzienlijk 
afnemen en het toekomst perspectief van Loenen zoals geschetst in het DOP zal eveneens 
negatief worden beïnvloed. 
 
Deze negatieve impact zou mogelijk verminderd kunnen worden door de realisatie van 
nieuwe parkeergelegenheid bij de herinrichting van de Rijksstraatweg. Het is echter de vraag 
of het realiseren van 45 parkeerplekken bij de herinrichting van de Rijksstraatweg wenselijk 
en/of realistisch is. 
 
De Gemeenteraad dient zich te beseffen dat de onacceptabele parkeerproblematiek, die 
ontstaat bij sluiting van het parkeerterrein bij Beek & Hoff, niet enkel een probleem is van de 
15 bewoners in het nabijgelegen deel van de Dorpsstraat. Het parkeerterrein vervult een 
essentiële functie voor de inwoners en ondernemers in het centrum van Loenen aan de 
Vecht. Zonder compensatie van de vervallende parkeerplekken zal sluiting van het 
parkeerterrein aan de Beek & Hoff leiden tot onherroepelijke schade aan het 
toekomstperspectief van Loenen aan de Vecht en daarmee voor alle inwoners van Loenen. 
 
Waarom onze reden tot zorg 
Dat wij als inwoners en ondernemers ons afvragen of de ernst van de situatie voldoende is 
doorgedrongen bij de Gemeenteraad komt onder meer door publicaties in de VAR dat wordt 
overwogen het terrein te verkopen en eventueel 15 parkeerplaatsen aan te bieden aan de 
bewoners in dit deel van de Dorpsstraat en eerdere gesprekken met betrokken Wethouders.  
Het feit dat in het vastgestelde DOP niet expliciet wordt ingegaan op de parkeersituatie in 
(historische) centrum van Loenen zorgt evenmin voor een gerust gevoel onder betrokken 
inwoners en ondernemers dat er voldoende inzicht is over de integrale gevolgen die een 
verkoop van het parkeerterrein Beek & Hoff heeft op het totale dorp. 
 
Verzoek tot onderzoek parkeerbalans huidige en toekomstige situatie alvorens besluit 
inzake parkeerterrein Beek & Hoff 
In het DOP is aangegeven dat het parkeerbeleid een onderdeel zal vormen van de nog op te 
stellen verkeervisie. De dorpsraad Loenen aan de Vecht wenst dat er gezocht gaat worden 
naar parkeeroplossingen die recht doen aan het beschermde dorpsgezicht van Loenen aan 
de Vecht.  
Daarbij is het van belang dat een mogelijke verkoop van het parkeerterrein aan de Beek & 
Hoff de opstelling van een toekomstbestendig parkeerbeleid voor met name het historische 
centrum van Loenen niet onmogelijk maakt. 
 
Om te deze situatie te voorkomen verzoeken wij om een onderzoek door een onafhankelijk 
expert te laten uitvoeren naar de huidige en toekomstige parkeerbalans in het geval van 
onttrekking van het parkeerterrein aan de Beek & Hoff en de resultaten van dit onderzoek 
mee te laten wegen in de uiteindelijke keuzes bij de verkoop van het voormalige 
gemeentehuis Beek & Hoff. 
 



Gegeven de mogelijke impact op de leefbaarheid en het ondernemersklimaat in Loenen aan 
de Vecht verzoeken ondergetekenden aan De Gemeenteraad zorgvuldig met de belangen 
van alle betrokken partijen om te gaan en ervoor te waken dat een bekostiging van het 
onderhoud/verbouwing van het Gemeentehuis in Maarssen & Breukelen leidt tot uitholling 
van de leefbaarheid in Loenen aan de Vecht. 
 
Gaarne bereid tot nadere toelichting, 
 
Mede namens 
Restaurant Tante Koosje 
Restaurant Het Amsterdammertje 
Eterij de drie gekroonde laarsjes 
Restaurant De Heeren 
Aanwonenden Grutterstraat/Brugstraat 
Aanwonenden Kerkplein/Kerkstraat 
 
 
Ernst Janzen 
Grutterstraat 3 
3632 EJ Loenen aan de Vecht 
0294-230300 / 0622634073 
ernst.janzen@gmail.com 
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Bijlage 1 Parkeerlocaties Centrum Loenen aan de Vecht 
 
 

 
 
Parkeerlocaties: 

1. Beek & Hoff 
2. Molendijk achter Tante Koosje 
3. Spinnerie 
4. Achter C1000 
5. Achter Apotheek 
6. Rozenrust 

 
 



Bijlage 2: Centrum Loenen rond 21:00, woensdag 20 januari 2013 
Breedstraat = vol 

 
Rozenrust = vol 

 
C1000/Apotheek = vol 

 



Ventweg Rijksstraatweg voor C1000 = geblokkeerd 

 
Hoefijzer = vol 

 
Spinnerie = vol 

 
 



Direct voor het Web = geen parkeerplaats = vol 

 
Molendijk (achter tante Kossje) = vol 

 
Molendijk (straat richting Beek & Hoff) = berm is vol / brandweer kan hier niet langs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Parkeerplaats Beek & Hoff = vol 

 


