
 

 
 

 
 

Visie herinrichting centrum Asten 
van de Werkgroep Verkeer  

Centrummanagement Asten. 
 
 
Inleiding. 
Het creëren van een “huiskamer” is een belangrijke referentiegedachte: aldus is 
opgetekend in de Centrumvisie van de gemeente Asten. Als CM zijn wij van 
mening, dat de inrichting van het centrum zodanig moet zijn, dat het centrum 
consumenten trekt, die gezamenlijk meer gaan besteden en dat het een ruimte 
moet zijn waar alle gebruikers voldoende mogelijkheden vinden om hun 
doelstelling te bereiken. Er zijn diverse visies om de doelstellingen te bereiken, 
maar er is geen absolute waarheid. Er is wel een modebeeld in de ontwikkeling 
van centra. Die ontwikkeling is op ervaring gebaseerd. Het is wenselijk om die 
ontwikkeling in het oog te houden en een zodanige inrichting te kiezen, die zich 
leent voor realisering van meerdere visies, zodat er ontwikkeling in het centrum 
mogelijk is, zonder steeds weer opnieuw te beginnen. 
 
GVVP 
In 2006 is het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP) vastgesteld door 
de gemeenteraad, na inspraak van belanghebbenden. Daarmee is bepaald, dat er 
een grote centrumring komt, waarop verkeer in twee richtingen zich kan 
bewegen. Daarnaast komt er een kleine centrumring waarop het verkeer in één 
richting vanuit de Burg Frenckenstraat, Pr. Bernhardstraat, Markt naar de 
Emmastraat rijdt. 
Het Eeuwig Levenplein blijft afgesloten. Het verkeer kan de kleine centrumring 
verlaten via Emmastraat of Koningsplein/ Burg Wijnenstraat. Via het 
Koningsplein/Burg Wijnenstraat kan verkeer door het centrum naar de 
Tuinstraat/Emmastraat  rijden. 



Er is ook voorzien in een éénrichtingstraject over Julianastraat, Marktstraat, 
Markt naar de Emmastraat. 
 
De keuze voor een kleine centrumring met eenrichtingsverkeer wordt ingegeven 
door de uitkomsten van de berekening van het aantal te verwachten 
motorvoertuigen per uur(mvtu). Het is de variant waarbij volgend het GVVP de 
minste motorvoertuigen worden verwacht binnen de kleine centrumring. Deze 
variant wordt door de gemeente “verkeersluw”genoemd. Verkeersluw is dus 
volgens de gemeente en gezien het GVVP, 100 of meer mvt per uur in de Burg 
Frenckenstraat/ Pr. Bernhardstraat. Vanuit het Koningsplein/ Burg Wijnenstraat 
stromen naar verwachting nog eens 40 mtv per uur het centrum in.  
 
Opgemerkt wordt, dat in het plan geen onderscheid wordt gemaakt tussen 
personenauto’s en vrachtwagens. Er wordt eveneens geen melding gemaakt van 
de oversteekplaats op de Pr. Bernhardstraat bij de doorsteek tussen Het Kompas 
en de Midas. 
 
Probleemstellingen. 
100 mvtu in het centrum is te veel om een aangenaam verblijfsklimaat te 
krijgen. Veilig Verkeer Nederland geeft aan, dat onder verkeersluw in zijn 
algemeenheid de doorkomst van ca 50 mvtu ( excl. bewoners) wordt verstaan.  
 
Indien het Eeuwig Levenplein wordt opengesteld als ontsluiting van de Burg 
Frenckenstraat, wordt verwacht dat er meer personenauto’s die route kiezen in 
plaats van de grote centrumring. Bovendien kan de verkeersveiligheid in het 
geding komen op de kruising van de uitgang van het Eeuwig Levenplein met de 
Logtenstraat. 
Diverse ondernemers in het centrum pleiten voor het open houden van de kleine 
centrumring voor personenauto’s en het maken van parkeerplaatsen voor de 
winkeldeur. 
 
Enkele ondernemers pleiten voor het openhouden voor verkeer van het traject 
Koningsplein/Burg Wijnenstraat over de Markt naar de Tuinstraat/Emmastraat. 
 
Er is een stroming, die vindt dat er geen overdaad aan parkeerplaatsen in het 
centrum is waardoor verlies van parkeerplaatsen zoveel mogelijk moet worden 
voorkomen. 
 
Doordat vrachtverkeer in de kleine centrumring moet laden en lossen ( voor het 
laden en lossen bij de Midas zijn oplossingen gecreëerd ) zal er bij gelegenheid 
een opstopping kunnen ontstaan als gevolg van de smalle rijbaan voor 
eenrichtingsverkeer. Het GVVP noemt dit acceptabel omdat verwacht wordt dat 
die opstoppingen slechts korte tijd zullen duren. 



 
Keuzes. 
De gesignaleerde probleemstellingen kunnen niet worden ontkend. Het is echter 
onmogelijk om een veilig en leefbaar centrum te maken zonder prioriteiten te 
stellen ten aanzien van de opgevoerde probleemstellingen. 
 
Werkgroep verkeer Centrummanagement. 
De werkgroep is van mening, dat met de ontwikkeling van twee centrumdelen, 
te weten Het Kompas en de Midas, verbonden met elkaar door middel van een 
doorsteek, het een absoluut vereiste is, dat voetgangers veilig van het ene naar 
het andere deel moeten kunnen gaan. De situatie die zich voordoet bij het 
verlaten van de Midas bij de doorsteek naar het Kompas is er een die 
vergelijkbaar is met die van winkels binnen een voetgangersgebied.  
Voor de veiligheid van het overstekende publiek zullen zeer speciale 
maatregelen nodig zijn. 
 
Overigens is met het maken van de twee winkelcentra en de doorsteek het 
centrum niet af. De doorsteek zal een aankleding en uitstraling moeten krijgen 
die bij het totale centrum past. Indien de uitstraling niet goed is en de oversteek 
onveilig wordt is de kans groot, dat de doorsteek niet optimaal wordt benut. Het 
is dan weer verleidelijk voor publiek om met de auto zich binnen het centrum te 
verplaatsen. 
 
Een veilige oversteek tussen Midas en Het kompas ontstaat alleen, indien de 
oversteek beschermd is en er zo min mogelijk auto’s passeren.  
 
De Markt is het enige karakteristieke historisch plein in Asten. Er zijn diverse 
horecazaken gevestigd, terwijl er met de bebouwing van het terrein van De Wit, 
er mogelijk nog meer horeca bijkomt. De Markt ( voor het gemeentehuis) is 
daarmee bij uitstek de plek voor het realiseren van een horecaplein c.q. ruimte 
voor nieuwe terrassen. 
 
Het is een gegeven, dat er in de loop van het jaar diverse evenementen in het 
centrum worden gehouden. Bij diverse gelegenheden wordt dan ook het centrum 
geheel of gedeeltelijk afgesloten en is het tijdelijk een voetgangersgebied. Er is 
dan ook behoefte aan een inrichting van het centrum dat multifunctioneel is. In 
dat kader is het gewenst, dat vanaf het Eeuwig Levenplein tot en met de Markt  
( voor het gemeentehuis) en de doorsteek er één niveau van bestrating komt. 
Door gebruik van verschillende kleuren stenen zou dan aan kunnen worden 
gegeven waar de rijbaan loopt en waar mag worden geparkeerd. 
 
We zijn er ons van bewust, dat er een groep is, die van mening is, dat er 
uiteindelijk een voetgangersgebied moet komen tussen de Midas en het Kompas. 



Er is ook een groep voor wie de blijvende aanwezigheid van voldoende 
parkeermogelijkheden binnen de kleine centrumring ( speciaal de Markt ) 
belangrijker is dan het hebben van een permanent voetgangersgebied. 
Beide meningen zijn niet onomstotelijk onderbouwd met feiten . We stellen 
daarom voor 
Om via een groeimodel stap voor stap te onderzoeken waar maatregelen in de 
praktijk toe leiden en daarna te kiezen voor een permanente situatie. 
 
De stappen. 
Permanent. 
Stel het Eeuwig Levenplein open voor vrachtverkeer uit de Burg 
Frenckenstraat naar de Logtenstraat. 
Daardoor wordt de overlast van vrachtwagens in het centrum beperkt en wordt 
bijgedragen aan het verkeersluw maken van het centrum. Dit komt in ieder geval 
de doorstroming en het leefklimaat van het centrum ten goede. Overigens zal die 
ontsluiting in de praktijk altijd gemaakt moeten worden zowel voor 
vrachtwagens als ander verkeer, omdat het houden van evenementen in het 
centrum anders niet meer mogelijk is. 
 
De belangrijkste oorzaak van de hoeveelheid verkeer binnen de kleine 
centrumring is de aanwezigheid van parkeerplaatsen. Als iedere parkeerplaats 
maar twee uur mag worden gebruikt ( blauwe zone) zorgt iedere parkeerplaats 
per dag voor 4/5 verkeersbewegingen. 
Daarmee is alleen het Eeuwig Levenplein nu al goed voor ca  18x5= 90/8=16 
mvt per uur. 
Bovendien moet om de parkeerplaatsen te kunnen vinden aan de ingang van de 
Burg Frenkenstraat worden aangegeven, dat er parkeerplaatsen op het Eeuwig 
Levenplein zijn en die bereikt kunnen worden via de Burg Frenckenstraat. Een 
uitnodiging om door het centrum te rijden? Of zetten we het bord er niet neer en 
accepteren we dat de plaatsen niet of niet volledig worden gebruikt? 
Om het uitgangspunt “verkeersluw” beter waar te maken stellen we voor 
om parkeerplaatsen tussen de kleine en grote ring bereikbaar te maken 
vanuit de grote centrumring. 
 
Tijdelijk. 
Laat nu vervolgens het overgebleven verkeer b.v. een half jaar rijden over het 
eenrichtingstraject van de kleine centrumring en Burg Wijnenstraat, Markt naar 
de Tuinstraat/ Emmastraat. Er ontstaat daarmee zicht op opstoppingen die 
ontstaan als gevolg van vrachtwagens die laden en lossen en de veiligheid van 
de voetgangers bij de doorsteek. 
Na dat halve jaar volgt een evaluatie met belanghebbenden. 
 



Daarna zouden gedurende een half jaar de gevolgen kunnen worden vastgelegd 
van het afsluiten van de doorsteek vanuit de Koningsplein/Burg Wijnenstraat 
naar de Tuinstraat/Emmastraat. Ook daarna weer een evaluatie. 
 
Als derde proefondervindelijk onderzoek wordt een voetgangersgebied vanaf het  
Eeuwig Levenplein tot en met de Markt ( voor het gemeentehuis). 
Wederom een evaluatie na een half jaar met belanghebbenden. 
 
Parkeren aan de kleine centrumring kan niet helemaal los worden gelaten. Over 
handhaving van parkeerplaatsen aan de Markt ( voor de Midas) tot aan het 
gemeentehuis is geen meningsverschil. Daar bestaan geen bezwaren tegen. Er 
zullen ook enkele parkeerplaatsen moeten blijven voor dienstverlenende 
bedrijven en wel vooral voor het oude postkantoor. We stellen voor, om te 
onderzoeken of het terrein achter de Wit en naastgelegen pand, kan worden 
ingericht als parkeerplaats. Indien op dat terrein extra parkeerplaatsen kunnen 
worden gemaakt zou het parkeren op de Markt beperkt kunnen worden en 
ontstaat er ruimte om meer “sfeer”inrichting te maken. 
 
De doorsteek tussen de twee centrumdelen is motorvoertuigen vrij tot aan de 
oversteek op de Pr. Bernhardstraat. Deze doorsteek in het centrum dreigt 
helemaal buiten de boot te vallen. Het is nu geen voorbeeld van een mooie en 
goede verblijfsruimte. Er wordt bovendien veel te weinig mee gedaan om de 
voetgangers-verkeersstroom tussen de twee delen op gang te brengen.  
Er is nadrukkelijk aandacht nodig voor de inrichting en gebruik. Om dit te 
verbeteren wordt gedacht aan: 
- het houden van de weekmarkt in de doorsteek 
- het plaatsen van kiosken 
- de niet gebruikte wanden laten begroeien e.a.  
 
Tot slot. 
De consument heeft steeds meer de keus tussen winkelen op het internet of in de 
reële wereld. 
Internet mist de persoonlijke sfeer en gezelligheid. Voor concurrentie met 
Internet zal het volgens deskundigen nodig zijn om in winkels en in de 
omgeving daarvan steeds meer gezelligheid te creëren (een huiskamergevoel). 
Een mooie gedachte. Die aansluit bij de gemeentelijke centrumvisie. 
 

Deze notitie is besproken en vastgesteld in de algemene 
bestuursvergadering van het centrummanagement van 11 
januari 2011. 
 
 



 
 


