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Geachte «aanhef» 
 
Wij gaan een parkeernota maken. Die legt vast hoe de gemeente in de toekomst 
omgaat met parkeren van bewoners, bezoekers en andere belanghebbenden. 
De parkeernota is de laatste van vier nota’s die voortvloeien uit de in 2020 
vastgestelde Mobiliteitsvisie. Eerder dit jaar verschenen nota’s over circulatie, 
langzaam verkeer en openbaar vervoer. 
 
Aanpak 
Wij willen graag dat het parkeerbeleid breed wordt gedragen. Daarom 
besteden wij veel aandacht aan participatie. Op dinsdag 7 september 2021 
organiseren wij van 19.30 tot 21.00 uur een digitale bijeenkomst. Wij 
nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. 
 
Tijdens deze bijeenkomst geven wij een korte terugblik op de mobiliteitsvisie en al 
vastgestelde nota’s. Daarna kijken we naar de Nota Parkeren. Wij lichten de aanpak 
en de planning toe. Daarna inventariseren wij uw wensen en belangen over 
parkeren in Leiderdorp. 
 
Aanmelden 
U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst door een e-mail te sturen naar 
info@leiderdorp.nl, onder vermelding van ‘Aanmelden bijeenkomst parkeernota’. 
Dit kan uiterlijk tot 1 september. Na de aanmelding krijgt u de definitieve 
uitnodiging en verdere informatie voor deze bijeenkomst per e-mail toegestuurd. 
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De informatie die wij 7 september ophalen, gebruiken wij als input voor de concept 
nota parkeren. Dit concept bespreken we vervolgens in 1 of 2 sessies met een 
representatieve groep belanghebbenden. In deze sessies toetsen we of de concept 
nota compleet is en overeenkomt met de informatie die is opgehaald. 
 
Daarna wordt de concept nota parkeren afgerond en ter inzage gelegd. Iedereen 
kan er dan op reageren. De reacties kunnen leiden tot aanpassingen. Het college van 
burgemeester en wethouders stuurt de nota vervolgens naar de gemeenteraad om 
deze vaststellen. 
 
Na vaststelling maken we een uitvoeringsnota met de planning van te nemen 
maatregelen en een nota met parkeernormen. 
 
Website 
Informatie over de Mobiliteitsvisie en de eerder vastgestelde nota’s vindt u op de 
projectpagina op onze website: www.leiderdorp.nl/mobiliteitsplan. Heeft u nog 
vragen? Stuur dan een e-mail naar info@leiderdorp.nl.  
 
 
Hoogachtend, 
namens burgemeester en wethouders, 
 
 
 
ir. D. van Roijen 
Beleidsmedewerker Verkeer 
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