
 

Bewonersbrief 
Zaak : Evaluatie maatregelen exploitatie p-garage Basiliek 

Zaaknummer : 179705 

Wij verzoeken u om bij alle communicatie rondom deze aanvraag altijd het zaaknummer 179705  te 
vermelden. 

 

Aan alle bewoners en ondernemers van de  
Torenstraat, Torenkwartier, Valkenstraat, Valkenplein, Santrijnhof, Rutselboslaan, 

Waterlooplein, Basiliekplein, Basiliekstraat, Bosstraat, Commanderij,  
Bakkerstraat 38 t/m 40 (even) en 19 t/m 31 (oneven), Donkerstraat 29 t/m 37 

(oneven), Kanonnierstraat 6 t/m 20 (even), Langenhof 26, Leijsenhoek 1 t/m 13 
(oneven), Markt 17, 20, 21,27 en 28, Sint Janstraat 2 t/m 20 (even), Waterloostraat 

19 t/m 27 (oneven). 
 

 
Tarief abonnementen parkeergarage Basiliek 
Parkeergarage Basiliek is in 2016 geopend. Omdat het aantal bezoekers in het eerste jaar tegenviel is 

door de gemeente destijds het besluit genomen om een aantal maatregelen te nemen in de tarieven. 

Op verschillende onderdelen zijn lagere tarieven gesteld. Na twee jaar is er een evaluatie uitgevoerd. 

Met deze bewonersbrief willen wij u informeren over de resultaten van de evaluatie.  

 

De conclusie van de evaluatie is dat de goedkopere tarieven ervoor hebben gezorgd dat het gebruik 

van de parkeergarage gestegen is. Het college heeft er recent voor gekozen om alle tarieven, inclusief 

kortingen, tot in ieder geval eind 2020 in stand te laten. 

 

Hieronder valt dus ook het kortingsabonnement van bewoners en bedrijven rondom theater De Bussel 

á € 20,00/maand in plaats van € 42,00/maand. Deze korting is destijds ingesteld om bewoners en 

ondernemers, die al jaren overlast hebben van bouwwerkzaamheden in het gebied rondom het 

theater en de bibliotheek, tegemoet te komen. De maatregel was tijdelijk bedoeld, maar blijft dus 

voorlopig in stand. 

 

In ieder geval zullen aan het einde van dit jaar het ‘standaard abonnement’ en het 

‘kantoorabonnement’ een kleine verhoging krijgen op basis van de jaarlijkse prijsindexatie.  

Een eventuele aanpassing van de opzet en hoogte van de tarieven van parkeergarage Basiliek is op 

zijn vroegst aan de orde wanneer het vergunningenparkeren in en rondom het centrum wordt 

geëvalueerd. De start van deze evaluatie is gepland in 2020. 

 

Ter informatie, de huidige tarieven van parkeergarage Basiliek zijn: 

 

- Standaard uurtarief parkeergarage   € 1,50/uur 

- Standaard dagtarief parkeergarage    € 6,00/dag 

- Standaard abonnement    € 42,00/maand  

- Kortingsabonnement bewoners en bedrijven € 20,00/maand 

- Kortingstarief horeca (18:00-09:00)   € 3,00  

- Kantoorabonnement (ma t/m vr)   € 30,00/maand 

- Kortingskaarten ondernemers    € 1,25/uur (in plaats van € 1,50/uur) 

- Dagkaarten voor ondernemers   € 4,00/dag (in plaats van € 6,00/dag) 

 

Voor overige informatie over parkeergarage Basiliek of parkeren op straat kunt u terecht op onze 

website: https://www.oosterhout.nl/inwoners/verkeer/parkeren/parkeren-in-oosterhout/ 

https://www.oosterhout.nl/inwoners/verkeer/parkeren/parkeren-in-oosterhout/

