
Parkeerpanel
Kort Haarlem & Kadenbuurt

11 mei 2021



Programma

Tijdstip Activiteit Wie?

19:00 – 19:05 Welkom Ingeborg van Dee (Voorzitter)

19:05 – 19:15 Opening Jeroen Harmsen (Gemeente Gouda)

19:15 – 19:35 Beeld van de parkeerproblematiek Suzanne Dijkhuizen en Pieter Delleman (Spark)

19:35 – 20:15 Uw ervaringen en reacties Alle deelnemers 

20:15 – 20:30 Wat is er mogelijk Pieter Delleman

20:30 - 21:00 Uw wensen in kaart gebracht Alle deelnemers

21:00 Afronding en vervolg Ingeborg van Dee 



Opening

• De achtergrond van dit project: Het Parkeerplan 2020

• Waarom zitten we met dit panel bij elkaar?

• Wat bespreken we wel en wat niet? 

• Wat hopen we scherp te krijgen?

• Hoe ziet het vervolg proces eruit?



Wie hebben we bij elkaar?

• Representatieve verdeling over beide buurten

• Mix van voor/tegenstanders en neutraal

Blauw = wel geselecteerd

Rood = niet geselecteerd

Uitgangspunten:



Ja, maar helaas blijkt dat meestal achteraf:

• Sterke vermindering van vreemdparkeerders

• Leidt tot afname 2e en 3e auto’s van eigen bewoners

• Er wordt gedisciplineerder geparkeerd (als gevolg van 

vaker zichtbare handhaving)

Uiteindelijk: een verbetering van de leefbaarheid in de wijk

Reguleren? Is het nuttig?



Parkeercapaciteit & parkeerdruk



Parkeercapaciteit & parkeerdruk

• Parkeerdrukmeting laten uitvoeren op een dinsdagnacht in 2021

• Tellen: aantal parkeerplaatsen (capaciteit) 

• Hoeveel daarvan zijn er bezet?

• Staan er voertuigen buiten bestaande capaciteit?



• Parkeerdrukmeting laten uitvoeren op een dinsdagnacht in 2021

• Tellen: aantal parkeerplaatsen (capaciteit) 

• Hoeveel daarvan zijn er bezet?

• Staan er voertuigen buiten bestaande capaciteit?

• Onderscheid maken tussen:

• Goed geparkeerd

• Fout geparkeerd

• Half op stoep geparkeerd

• Ander object dan auto “geparkeerd”

Parkeercapaciteit & parkeerdruk



Fout geparkeerd

• Auto volledig op stoep

• Parkeerverbod

• Voor een inrit

• Obstructievormend

• Binnen 5 meter van een bocht

Dutoitstraat

Fourieweg

De la Reylaan

Willem Tombergstraat





Parkeerdruk in uw buurt

Aantal 
parkeer-
plaatsen



Parkeerdruk in uw buurt

105,1% =
Per 100 parkeerplaatsen staan 
105,1 auto’s geparkeerd

Aantal 
parkeer-
plaatsen



De druk is niet in elke straat even hoog…



Di nacht 2021

Dinsdag- op woensdagnacht 
16 – 17 februari 2021



Dinsdag- op woensdagnacht 
16 – 17 februari 2021



Dinsdag- op woensdagnacht 
16 – 17 februari 2021



Di nacht, februari 2021 (2e coronagolf met restricties)

Di nacht, november 2018



En dan is er ook nog privé capaciteit



Privé capaciteit in uw buurt

• Capaciteit op eigen terrein 292
• Garagedeur 52 Onbekend
• Oprit 92 68
• Overig privé 140 94

Waarvan bezet



Privé capaciteit in uw buurt

• Capaciteit op eigen terrein 292
• Garagedeur 52 Onbekend
• Oprit 92 68
• Overig privé 140 94

• Bezet / Vrij | Oprit en Overig privé opgeteld:

Waarvan bezet

70%

30%

Bezet

Vrij



Wat is uw beeld?



Ervaringen uit de buurt
“Ik durf bijna niet te gaan 
rijden met mijn auto, wetende 
dat er geen plek is als ik 
terug kom.”

“Er wordt te weinig 
gehandhaafd.”

“Ik kan weer mijn auto niet 
kwijt! Betaald parkeren 
uitbreiden naar 21:00 uur 
maakte het enkel erger voor 
ons!”

“De straat staat vol met 
auto’s van mensen die hier 
niet wonen.”

“De busjes stapelen zich op 
in onze straten. En daarbij 
ook de auto’s van mensen uit 
de betaald parkerenzone.”

“Op zaterdag parkeren veel 
mensen in onze straat om 
naar de stad te gaan.”

“Mensen die waarschijnlijk 
werken in de binnenstad 
halen een vouwfiets uit de 
auto en laten de auto bij ons 
voor de deur staan”

“Wij ervaren geen 
parkeeroverlast en zijn dan 
ook geen voorstanders van 
een vergunningenbeleid dat 
ongetwijfeld tot extra kosten 
voor bewoners zal leiden.”

“Vergunningengebied vergroten 
los je het probleem niet mee op, 
het verplaatst zich steeds verder 
naar andere wijken en straten.”

“Ik vind het bezwaarlijk als 
ons bezoek niet gratis in 
onze buurt zou kunnen 
parkeren.” “Deze straat is heeft een 

redelijk aantal parkeerplekken 
mits bewoners 1 auto hebben.”

“Laadplekken zijn vaak 
onbezet. Dat heeft invloed 
op de ruimte.”

“Personeel van de scholen zorgen 
ook voor overlast.”

“Parkeersituatie is geweldig. Altijd plek 
binnen een paar 100 meter.”



➢ Eigen auto van bewoner (2e, 3e …)

➢ Medewerker van bedrijf/kantoor in de wijk

➢ Visite van bewoners

➢ Bezoekers aan winkels in het centrum

➢ en…

Wie is de parkeerder in een schilwijk?



➢Bewoners uit naastgelegen gebied met betaald parkeren

➢ Bedrijfs- en klusbussen

➢ Werknemers uit het centrum (lang parkeren)

➢ Bezoekers aan winkels in het centrum

➢ en…

Wie is de parkeerder in een schilwijk?



Wat is er mogelijk?



• Zo eerlijk mogelijk verdelen van de schaarse parkeerplekken

• Plekken allereerst bestemd voor bewoners en hun bezoek

• Fatsoenlijk parkeren waardoor de stoep toegankelijk kan blijven

• Zo vormgegeven dat direct helder is wat mag en moet

• Waar mogelijk uniform met bestaande regelingen

• Altijd toegankelijk voor nood- en hulpdiensten

• Passend binnen gemeentelijk parkeerbeleid

Randvoorwaarden



Ideeën uit de buurt

Vergunningen tegen een 
redelijke prijs.

Kosten vergunning eerste auto 
laag. Tweede auto hoger om 
autobezit te ontmoedigen.

Per huishouden 1 gratis 
vergunning. Extra vergunning 
betaald.

Toevoegen van 
parkeervakbelijning. 

Beter gebruik van 
parkeren op eigen 
terrein (oprit / garage)

Geen vergunningen, door 
herinrichting van de ruimte 
kunnen er meer 
parkeerplekken bijgemaakt 
worden.

Stimuleren van ouders + 
kinderen om met de fiets 
naar school te komen.

2e vergunning goedkoper, zodat 
bewoners uit huidige vergunningenzone 
gestimuleerd worden een 2e vergunning 
aan te schaffen.

Invoeren blauwe zone 
+ ontheffingen



Gedeeltelijke, 
gefaseerde 
gebiedsuitbreiding

Kort parkeren: 2,-/uur 

1e vergunning: 156,- /jr

2e vergunning: 228,- /jr

Regulering: van ma t/m 
za van 09:00-21:00 uur



€ vergun. 
€ vergun. 

€ vergun. 

Verschillende gebieden, lager vergunning tarief



17:00 - 23:00

09:00-21:00

17:00 - 21:00
17:00 - 19:00

Tijdvensters

Uitgangspunt: minder hh = € vergun.  

17:00 - 23:00

17:00 - 21:00

17:00 - 19:00

Uitgangspunt: minder hh = € vergun.  



• Uitwerken van de opbrengst van deze avond

• Nader verkennen: 

o verkeers/parkeertechnische, 

o financiële, juridische 

o en organisatorische aspecten

• Uitwerken in beknopt discussie stuk

• Bespreking in volgend parkeerpanel

Het vervolg:


