
STANDPLAATSEN KONINGIN 
JULIANAPLEIN, WOUDENBERG 
 
Mogelijke locaties voor verzameling van 
standplaatsen ten tijde van de bouw en na 
oplevering van de appartementen 



LOCATIE: KONINGIN JULIANAPLEIN 
(HUIDIG) 
 
Voordelen 
• Bekende plek voor bezoekers; 
• Ruimte voor vrachtwagens bij 

standplaatsen; 
• Parkeergelegenheid bezoekers; 
• Ruime opzet; 
 
Nadelen 
• Vanuit centrumvisie niet ideale locatie; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Tijdens de werkzaamheden/bouw geen 
plaats voor verzameling van standplaatsen 



LOCATIE: KONINGIN JULIANAPLEIN 
(NIEUW) 
 
Voordelen 
• Bekende plek voor bezoekers; 
 
Nadelen 
• De laatste verkoopwagen kan de 

parkeerplaats niet meer op als de 
andere 5 verkoopwagens er al staan; 

• Vrachtwagens moeten elders parkeren; 
• Parkeren voor bezoekers ontbreekt, 

verwachting is dat er veel bezoekers in 
de omliggende straten zullen parkeren, 
wat overlast veroorzaakt; 

• Weinig ruimte tussen standplaatsen en 
balkons nieuw appartementengebouw 
(privacy); 



LOCATIE: KERKPLEIN 
 
Voordelen 
• Dicht bij centrum; 
• Ruime opzet; 
 
Nadelen 
• Geen parkeren voor bezoekers 

mogelijk; 
• Vrachtwagens moeten elders 

geparkeerd worden; 
• Parkeerplaatsen voor centrum 

vervallen; 
• Privé uitritten zijn onbereikbaar; 
• Probleem met lossen vrachtwagens 

i.v.m. éénrichtingsverkeer; 
• Middenstraat niet toegankelijk voor 

zwaar verkeer i.v.m. fundering 
gebouwen; 

• Er moeten nieuwe voorzieningen 
gemaakt worden ten behoeve van de 
standplaatsen; 
 



LOCATIE: VOORSTRAAT 
 
Voordelen 
• In het centrum; 
• Volgens centrumvisie een geschikte locatie; 

Nadelen 
• Parkeren voor bezoekers op grotere afstand; 
• Vrachtwagens moeten elders geparkeerd worden; 
• (Fiets)straat slecht bereikbaar, moet afgesloten 

worden; 
• Weinig ruimte rond standplaatsen i.v.m. meubilair 

openbare ruimte; 
• Verschillende standplaatsen dicht bij soortgelijke 

winkels; 
• Er moeten nieuwe voorzieningen gemaakt worden 

ten behoeve van de standplaatsen 
 
 



LOCATIE: PARKLAAN 
 
Voordelen 
• Dicht bij centrum; 
• Ruimte voor parkeren bezoekers; 
• Vrachtwagens kunnen bij de 

standplaatsen blijven staan; 
• Afsluiting Parklaan, geen conflicten; 
• Privé inritten blijven bereikbaar; 
 
Nadelen 
• Elektrische laadpalen zijn niet 

bereikbaar; 
• Parklaan moet afgesloten worden voor 

doorgaand verkeer; 
• Niet ideaal vanuit centrumvisie; 
• Er moeten nieuwe voorzieningen 

gemaakt worden ten behoeve van de 
standplaatsen; 

 
 
* Inrit gemeentehuis moet vrij blijven i.v.m. 
huwelijken 



LOCATIE: CENTRUM 
 
Voordelen 
• Ideale plek vanuit centrumvisie; 
• Alle voorzieningen ten behoeve van de 

standplaatsen zijn aanwezig; 
• Impuls voor het centrum; 
 
Nadelen 
• Parkeren bezoekers op parkeerplaats 

bij Jumbo, Kostverloren of Parklaan; 
• Vrachtwagens moeten elders 

geparkeerd worden; 
• Er moeten afspraken gemaakt worden 

met eigenaar van Poortplein 2 over de 
grote van het terras op de 
zaterdagmorgen; 

• Er dienen afspraken gemaakt te worden 
wanneer er evenementen zijn in het 
centrum; 



LOCATIE: CULTUURHUIS 
 
Voordelen 
• Voorkeurslocatie van 

standplaatshouders; 
• Voldoende parkeerruimte voor 

bezoekers; 
• Vrachtwagens kunnen bij de 

standplaatsen blijven staan, maar 
blokkeren wel deels de weg; 

 
Nadelen/opmerkingen 
• 1 toegangsweg naar parkeerplaats 

moet worden afgesloten; 
• Zicht woning wordt belemmerd;  
• Groen aan zuidzijde van parkeerplaats 

moet verwijderd worden; 
• Tijdelijke invalide parkeerplaatsen 

maken op parkeerplaats achter 
cultuurhuis; 

• Elektrische laadpalen zijn niet 
bereikbaar; 


