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Betreft: Laden/lossen kleine ondernemingen  

 

 

 
Geacht College, 

 

De fractie van Lokaal Halderberge is verheugd dat de reconstructie doorgaande 

route Oudenbosch is voltooid. Een aanwinst voor onze inwoners en ondernemers, 

een boost voor het centrum van Oudenbosch. Parkeren heeft de volle aandacht 

gehad bij de herinrichting en waar mogelijk zijn extra parkeerplaatsen gecreëerd. 

Dat laat niet onverlet dat we moeten constateren dat het centrum niet bezaaid ligt 

met parkeerplaatsen. Dat levert problemen op, waaronder het hieronder 

beschreven probleem voor ondernemers: 

 

Er bereiken onze fractie geluiden van aan de route gelegen kleine ondernemingen 

die zich bevragen over de wijze waarop zijzelf nu mogen laden en lossen. Niet elke 

ondernemer heeft een parkeerplaats voor de deur waar hij t.b.v. laden en lossen 

kan parkeren. Óf die parkeerplaats is op dat moment bezet. Het is duidelijk dat 

grote vrachtwagens (van leveranciers/vervoerders) op de daarvoor aangelegde 

laad- en losplaats terecht kunnen. Zij zijn vaak ook beter toegerust (palletwagens 

e.d.) om grotere afstanden naar de winkels/bedrijfjes te overbruggen. 

Als een ondernemer zelf onhandzame zaken moet laden en lossen (met gebruik van 

een personenauto of kleine bedrijfswagen) is gebruik van die laad- en losplaatsen 

om diverse redenen niet mogelijk of bijzonder onpraktisch. De meeste ondernemers 

parkeren overdag hun auto elders. Om zelf goederen te kunnen transporteren halen 

zij de auto, parkeren deze kort op het trottoir nabij het bedrijf tijdens het laden (of 

lossen) en vangen vervolgens het transport aan. Het trottoir is hiervoor in de 

meeste gevallen breed genoeg en levert geen of nauwelijks hinder. Parkeren op de 

rijweg levert hier meer hinder en verkeersonveiligheid op voor fietsers en andere 

weggebruikers. 

 

Ook bewoners aan de route hebben wel eens een vrachtje te lossen of te laden en 

zijn niet altijd in de gelegenheid dit aan de achterzijde van hun object te doen of 

via de aangelegde laad- en losplaats. 
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Niet alleen aan de doorgaande route maar in heel Halderberge zijn er ondernemers  

die op deze wijze werken. 

 

Op dit moment bestaat klaarblijkelijk onduidelijkheid over de geoorloofdheid van 

deze wijze van kort laden- en lossen zoals hierboven bedoeld en beschreven. Gelet 

op het feit dat onze gemeente nadrukkelijk inzet op versterking van het 

ondernemingsklimaat kan de fractie van Lokaal Halderberge het zich niet 

voorstellen dat deze huidige laad- en lospraktijk geen doorgang meer kan hebben. 

 

Vraag: Schept u op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid over de wijze waarop 

deze veelal kleine ondernemingen mogen laden en lossen en communiceert u dit 

ook goed met alle betrokkenen? 

 

 

Bij voorbaat dank voor uw beantwoording. 
 

Met vriendelijke groeten, 
 

 
Namens fractie Lokaal Halderberge 

 
Jurgen Pertijs 

Fractievoorzitter Lokaal Halderberge 


