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Verzoek presentatie en discussie omtrent Parkeernota in
Forumvergadering

Geachte leden van het Presidium,

ln navolging van de Mobiliteitsvisie en de drie reeds uitgewerkte mobiliteitsnota's
werkt het College nu aan de vierde nota, de Nota Parkeren. Het College zou graag in
een vroeg stadium hierover met de Raad van gedachten wisselen bij de

totstandkoming van dit nieuwe beleid.

Voorstel
Hierbij verzoeken wij het Presidium dan ook om in te stemmen met het houden van
deze discussie, met bijbehorende presentatie, tijdens het forum van L5 november.
ln de presentatie (van ongeveer 10 minuten) zal de probleemstelling geschetst

worden alsook kort de mogelijke oplossingsrichtingen. Vervolgens zien wij een
díscussie en visievormíng voor ons waarin de Raad haar voorkeuren en kaders
kenbaar kan maken.

Op basis van ondermeer deze discussie wordt vervolgens het parkeerbeleid verder
vormgegeven. Na een ter visielegging kan dan volgend jaar het parkeerbeleid
worden aangeboden aan uw Raad ter besluitvorming.
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lnhoud Presentatie
Het belangrijkste punt in het komende parkeerbeleid is hoe we in Leiderdorp om
willen gaan met de ervaren parkeeroverlast is grote delen van ons dorp. Er dienen
harde keuzes gemaakt te worden hoe we hier in de toekomst om mee willen gaan.

ln het kort zijn er drie keuzes:

* Meer openbare ruimte bestemmen voor parkeren. Dit zal ten koste gaan

van overige functies zoals groen en spelen.(faciliteren)
* De huidige verhouding in de openbare ruimte behouden. Hiermee zalook in

de toekomst de ervaren parkeeroverlast blijven.(status quo)
* Een vorm van parkeerregulering toepassen. Dit kan vergunningsparkeren of

betaa ld parkeren zijn.(reguleren)

Al deze keuzes hebben significante voor- en nadelen; bijvoorbeeld de leefbaarheid
in de woonwijken, verkeersveiligheid en kosten (zowel voor de bewoners en
bedrijven als voor de gemeente zelf).

De laatste keuze (regulering) heeft het grootste effect en geeft de gemeente de
mogelijkheid om ook op andere aspecten te sturen. Bijvoorbeeld in aanpassing van
de parkeernorm, verbetering van de openbare ruimtelijke kwaliteit en stimulering
van andere modaliteiten zoals fiets en openbaar vervoer. Hier tegenover staan extra
we rkzaa m heden zoa ls pa rkeercontroles e n uitgift e vergunningen.

ln deze fase zijn we gericht op de beleidskeuzes, nog niet op de feitelijke
normstelling (of aanpassing daarvan). De feitelijke normstelling is namelijk een
afgeleide van de te maken beleidskeuze. Na vaststelling van deze Parkeernota
worden op basis hiervan vervolgens de beleidsregels en normstelling opgesteld
Deze worden ook aan uw Raad ter vaststelling aangeboden.

Wij vernemen graag of het Presidium instemt met onze voorgestelde datum en
werkwijze.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders,

Ww^,
secreta ris
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L.M. Driessen-Jansen
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