
PRESENTATIE FORUM 
PARKEERBELEID
Denijs van Roijen en Stan van de Hulsbeek(SPARK)



INTRODUCTIE EN OPENING

• Korte introductie

• Aanleiding Forumbespreking

• Probleemstelling

• Centrale vraag

• Beleidskeuze reguleren 



AANLEIDING FORUMBESPREKING
• Huidige beleid:

 Gericht op nieuwbouw

 Voorkomen parkeeroverlast 

• Nieuw beleid:

 Gericht op alle parkeeroverlast

 Ontwikkelingen mogelijk maken 

 Juiste parkeerder op juiste plaats

• Daarom eerst discussie over
de “gereedschapskist”.

• Pas daarna toepassing ervan



PROBLEEMSTELLING

• (Hoge) parkeerdruk in woonstraten 
(voornamelijk ‘s avonds)

• Discussie parkeernormen (in de 
politiek en met ontwikkelaars)

• Noodzaak tot bouw woningen in 
Leiderdorp (bv Baanderij)

• Parkeeroverlast uit Leiden (door 
parkeerregime aldaar)

Noodzaak tot meer sturing vanuit 

gemeente om overlast weg te 

nemen en te voorkomen.



CENTRALE VRAAG

• Drie mogelijke beleidskeuzes (die elkaar niet uitsluiten)

Accepteren/modalshift

Faciliteren/bijbouwen

Reguleren/beheersen

• Centrale vraag

“Is de beleidskeuze reguleren een keuze die de gemeente verder wil 
onderzoeken in de Parkeervisie als oplossing voor de geconstateerde 
problemen?”



BELEIDSKEUZE REGULEREN

• Nieuw instrument in Leiderdorp

• Effectieve manier van sturing voor juiste doelgroep op juiste parkeerplek

 Oplossen parkeerproblemen

 Verbeteren kwaliteit openbare ruimte

 Sturing bij scheve verhouding parkeervraag en –aanbod

• Beheersmaatregel voor parkeren bij nieuwe ontwikkelingen

 Flexibeler omgaan met parkeernormen

 Maakt meer woningbouw mogelijk binnen bebouwde omgeving

• Kan ook worden gebruikt om modalshift aan te moedigen

 Gebruik fiets en OV

 Stimuleren deelauto



BELEIDSKEUZE REGULEREN (II)

• Nu alleen vraag om dit instrument verder te onderzoeken

• In de Parkeervisie wel keuzes omtrent:

 Waar toe te passen (alleen probleemgebieden of in meer delen Leiderdorp)

 Hoe toe te passen (vergunningen en/of betaald parkeren)

 Wijze van participatie (b.v. pro-actieve wijze)

• In de Parkeervisie geen keuzes omtrent:

 Hoe toe te passen (dag/tijd, aantal vergunningen) 

 Hoe in te richten (tarieven, kosten, ambtelijke organisatie, handhaving)

 Deze worden in Parkeerbeleidsplan verder uitgewerkt na vaststelling 
Parkeervisie indien dit instrument hierin wordt vastgesteld


