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Onderwerp  : Parkeren in de wijk Voorhof Noord 
Vraagsteller:  PvdA Roeland Schmidt 
Datum  : 2 februari 2021 
 
 
Een bewoner van de wijk Voorhof heeft een brief geschreven met zorgen over de parkeerdruk in Voorhof 
Noord. Naar aanleiding daarvan hebben wij de volgende vragen. 
 
1. Herkent het college de ernst en omvang van de problemen die in deze brief zijn  
             geschetst? 
 Antwoord: 

Ja, het College erkent dat de parkeerdruk in delen van de wijk Voorhof hoog is. 
Het onderzoeksbureau Goudappel Coffeng concludeerde in 2016 na een parkeeronderzoek dat 
de parkeerdruk lokaal hoog is in de wijk, maar dat de gemiddelde parkeerdruk in het 
onderzoeksgebied nooit boven de maximaal geaccepteerde bezettingsgraad van 85% uitkomt. Zo 
blijkt dat nabij de toegang tot de wijk (ter hoogte van de Voorhoflaan en nabij de school) de 
parkeerdruk hoog is (boven de 85%), terwijl dieper in de wijk de parkeerdruk bijna nooit boven de 
85% uitkomt. 
 

2. Klopt het dat het college zich bij een eerdere reactie naar deze bewoner heeft gebaseerd  
             op tellingen van 5 jaar geleden? 
 Antwoord: 

Ja, de bewoner refereerde in zijn melding van januari 2021 naar het parkeeronderzoek uit 2016. 
Het college heeft in haar reactie in lijn met de melding ook naar de cijfers van 2016 verwezen. Zie 
voor de verzonden beantwoording het antwoord bij vraag 4. 

 
Achtergrond: Het omvangrijkere parkeeronderzoek in de wijk Voorhof uit 2016 is destijds 
uitgevoerd naar aanleiding van een motie PvdA, LPL, GroenLinks en D66. Standaard wordt in het 
parkeeronderzoek, dat eens in de 4 jaar plaatsvindt, de parkeerdruk gemeten op het 
maatgevende moment, dit is voor een woonwijk in de nacht (0:00 – 5:00 uur) als iedereen thuis 
is. In het omvangrijkere parkeeronderzoek uit 2016 in de wijk Voorhof is gemeten op vier 
middagen tussen 15:00 en 19:00 uur, om inzicht te krijgen in parkeergedrag van personeel en 
bezoekers van het Alrijne Ziekenhuis, de internationale basisschool Elckerlyc en uitwijkgedrag van 
automobilisten door het ingevoerde parkeervergunningensysteem in Leiden.  



In het uitgevoerde parkeeronderzoek uit 2019 is niet gemeten tussen 15:00 en 19:00 uur, zodat 
er geen recentere cijfers zijn dan het omvangrijkere onderzoek uit 2016 om inzicht te krijgen in 
het parkeergedrag van niet bewoners. 

 
3. Gaat het college maatregelen treffen om de geschetste problemen op te lossen op basis  
             van nieuwe tellingen? 
 Antwoord: 

Nee. De ervaren parkeeroverlast in bepaalde delen van de wijk komt in het onderzoek uit 2016 
terug, vooral op de toegangswegen tot de wijk en in de nabijheid van de basisschool de Elckerlyc. 
Het College is destijds naar aanleiding van het onderzoek tot het standpunt gekomen dat de 
parkeerdruk in de wijk Voorhof lokaal hoog is en incidenteel tot overlast kan leiden. Met name op 
het moment dat de basisschool Elckerlyc begint danwel eindigt. Ondanks deze overlast zag het 
College geen mogelijkheden om doelmatige maatregelen te treffen om de incidentele overlast te 
voorkomen.  
 
Aangezien er tussen 2016 en 2021 er geen (functionele) wijzigingen hebben plaatsgevonden in 
het gebied is de houding van het College tot op heden hierop niet gewijzigd. De brief die over het 
parkeeronderzoek in 2016 aan de Raad is gestuurd hebben we volledigheidshalve als bijlage bij 
deze beantwoording opgenomen. 

 
Wel wordt momenteel het mobiliteitsbeleid geactualiseerd. Afgelopen jaar heeft dit geresulteerd 
in de nota’s Langzaam verkeer, Openbaar Vervoer en Circulatie. Voor dit jaar staat het 
actualiseren van het Parkeerbeleid van Leiderdorp op het programma. In dit nieuwe beleidsstuk 
zal onder andere onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden van parkeerregulering in 
Leiderdorp. Daarbij zal stilgestaan worden bij de consequenties van verschillende vormen van 
parkeerregulering en wordt door de raad een keuze gemaakt of parkeerregulering in Leiderdorp 
gewenst is en zo ja in welke vorm. 

 
Voor het nieuwe parkeerbeleidsplan zal een participatietraject gevolgd worden dat nog moet 
worden uitgewerkt. De betreffende bewoner van de melding is uitgenodigd om aan deze 
participatie deel te nemen, zie antwoord vraag 4. 

  
4. Als er, zoals in de brief van de inwoner is aangegeven, inderdaad een eerder antwoord is  
             verstuurd, kunnen wij als raad een afschrift van deze beantwoording ontvangen?. 
 Antwoord: 

De bewoner heeft een e-mail in januari 2021 verzonden aan wethouder Joosten. Deze e-mail is 
beantwoord middels bijgevoegde e-mail die destijds afgestemd is met de wethouder. In het kader 
van de AVG zijn persoonlijke gegevens weggelaten. 

 
 
Bij de beantwoording van deze raadsvraag behoren de volgende 2 bijlagen: 

1. Raadsbrief Resultaten parkeeronderzoek Juni 2016 
2. Mail verzonden aan bewoner januari 2021 
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Bijlage 2 - Mail verzonden aan bewoner januari 2021 
 
Geachte bewoner*, 
 
Bedankt voor uw e-mail waarin u uw zorgen uit over het parkeren in de wijk Voorhof.  In uw e-mail 
geeft u aan dat de parkeerdruk hoog is in de wijk Voorhof. U geeft daarbij terecht aan dat een 
gedeelte van de parkeervraag komt van voorzieningen zoals het Alrijne ziekenhuis en de basisschool 
de Elckerlyc.  
 
Parkeeronderzoek Voorhof 2016 
Zoals u weet is in het voorjaar van 2016 een parkeeronderzoek uitgevoerd in de wijk Voorhof. U 
verwijst in uw brief ook naar dit onderzoek. In het onderzoek van destijds is gesteld dat de 
parkeerdruk gemiddeld gezien in de wijk onder de 85% ligt. Wanneer echter nader ingezoomd wordt 
dan zijn er verschillen in de parkeerdruk in de wijk te zien. Zo was de parkeerdruk nabij de toegang 
tot de wijk (ter hoogte van de Voorhoflaan) hoger (boven de 85%) dan dieper in de wijk waar de 
parkeerdruk bijna nooit boven de 85% komt. Het onderzoeksbureau Goudappel Coffeng 
concludeerde in 2016 dat hoewel de parkeerdruk lokaal hoog is in de wijk de gemiddelde 
parkeerdruk in het onderzoeksgebied geen aanleiding geeft om maatregelen te treffen voor 
verlaging van de parkeerdruk. Het onderzoek en de raadsbrief van destijds hebben we 
volledigheidshalve bijgevoegd bij deze e-mail.  
 
Zoals ook destijds gesteld kan de gemeente de parkeerdruk in de wijk lastig aanpakken. De conclusie 
van het college was in 2016 dat het college geen mogelijkheden ziet om doelmatige maatregelen te 
treffen om de parkeerdruk in bepaalde delen van de wijk te verlagen. Deze houding is tot op heden 
niet gewijzigd. 
 
Nieuw parkeerbeleid in de maak 
Nu 5 jaar later brengt u opnieuw de parkeersituatie in de wijk Voorhof onder de aandacht. U doet 
daarbij de suggestie om vergunninghouders parkeren in Leiderdorp in te voeren. Zoals u wellicht 
weet is afgelopen jaar gewerkt aan het actualiseren van het mobiliteitsbeleid voor de auto, fiets, 
openbaar vervoer en de voetgangers. Dit heeft geresulteerd in de nota’s Langzaam verkeer, 
Openbaar Vervoer en Circulatie. Voor dit jaar gaan we aan de slag met het actualiseren van het 
Parkeerbeleid van Leiderdorp. In dit nieuwe beleidsstuk zal onder andere onderzoek worden gedaan 
naar de mogelijkheden van parkeerregulering in Leiderdorp. Daarbij zal stilgestaan worden bij de 
consequenties van verschillende vormen van parkeerregulering en wordt er een keuze gemaakt of 
parkeerregulering in Leiderdorp gewenst is en zo ja in welke vorm. 
 
Voor het nieuwe parkeerbeleidsplan zal een participatietraject gevolgd worden dat nog moet worden 
uitgewerkt. Gezien uw e-mail nodig ik u uit om aan dit traject deel te nemen. Om over de voortgang 
van het parkeerbeleid op de hoogte te blijven zal informatie gepubliceerd worden via het 
Leiderdorps Weekblad onder de rubriek Gemeente aan Huis en in de wekelijkse Nieuwsbrief die via 
e-mail wordt verstuurd aan belangstellenden. U kunt zich voor deze nieuwsbrief ook aanmelden via 
de website https://gemeente-leiderdorp.email-
provider.nl/memberforms/subscribe/standalone/form/?a=luwtmbohck&l=lt6lmhhnvo  
 
Ik ga er vanuit u hiermee voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Tot slot wil ik u meegeven dat 
deze beantwoording afgestemd is met wethouder Willem Joosten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Beleidsmedewerker* 
* Vanuit privacy overwegingen zijn namen in dit bericht onleesbaar gemaakt 


