
Parkeerpanel 2
Kort Haarlem & Kadenbuurt

15 juni 2021



Programma
Tijdstip Activiteit Wie?

1900  1905 Welkom Ingeborg van Dee (Voorzitter)

1905  1915 Terugblik vorige avond Jeroen Harmsen (Gemeente Gouda) 
en Pieter Delleman (Spark)

1915  1945 Aangedragen 
oplossingsrichtingen

Pieter Delleman (Spark)

1945  2025 Discussie 
oplossingsrichtingen

Alle deelnemers 

2025  2055 Scoren van de scenario’s Alle deelnemers

2100 Afronding en vervolg Ingeborg van Dee 



Terugblik vorige avond

• Verslag op www.gouda.nl/parkeerplan

1. Herkende u zich in het verslag?
2. Ontbreken er nog zaken?

http://www.gouda.nl/parkeerplan


Aangedragen Oplossingsrichtingen



Aangedragen Oplossingsrichtingen

• Oplossingsrichtingen van u
• 4 scenarios beschreven in het discussiedocument

• Zijn er vragen of onduidelijkheden die we nu al kunnen 
behandelen?



Aangedragen Oplossingsrichtingen – van u

1. Geen maatregelen (want geen overlast)
2. Probleem ergens anders aanpakken (niet hier, niet bij ons)

1. Bij binnenstadbewoners
2. Bij bewoners naastgelegen gereguleerd gebied
3. Door ander verkeer te reguleren (bedrijfsvoertuigen, docenten, 

taxibussen)
4. Bij bezoekers aan het centrum

3. Optimaliseren bestaande parkeercapaciteit
4. Invoeren blauwe zone
5. Invoeren parkeerregime met vergunningen & betaald parkeren
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4 mogelijke scenario’s voor u



Scenario 1 Optimaliseren

Stimuleren van het beter benutten van bestaande parkeerplaatsen:
• Kleine aanpassingen in de bestaande inrichting van p-vakken
• Meer handhaving op foutparkeren.
• Eigenaren van parkeren op eigen terrein verzoeken beter gebruik 

te maken van deze parkeermogelijkheid
• Gemeente zal medewerking verlenen aan initiatieven van 

deelauto’s en het gebruik hiervan actief promoten
• Parkeerdruk jaarlijks monitoren op meerdere momenten.



• Beter inzicht in omvang + 
samenstelling van de 
problematiek

• Geen kosten voor 
bewoners en visite

• Weinig grip op de uitkomst
• Beperkte capaciteitswinst 

door infrastructurele 
maatregelen

• Meer handhaving 🡪 (nog) 
grotere druk op formele 
parkeerplaatsen



1. Ga naar PollEv.com/SparkP103

2. Weiger of accepteer de cookies  

3. Voer uw naam in & klik ‘continue’

4. OF ‘skip’ naam invoeren



Stelling: “Dit is een goede oplossing voor mijn straat”

A) Eens
B Oneens
C) Geen mening



Scenario 2 Reguleren volgens regulering 
overige schilgebieden in Gouda
Regulering introduceren in Kort Haarlem / Kadenbuurt o.b.v. het 
huidige stelsel: vergunningen + betaald parkeren

1e bewonersvergunning: € 156,- per jaar
2e bewonersvergunning: € 228,- per jaar
Digitale bezoekersregeling: € 1,- per uur



• Directe verlaging van de 
parkeerdruk door…
– Beter gebruik eigen terrein
– Afname vreemdparkeerders 

op korte termijn
– Mogelijke afname eigen 

autobezit

• Kosten voor vergunning
• Mogelijk waterbedeffect 

naastgelegen buurt, want 
Joubertstraat is geen 
harde, fysieke barrière.



Stelling: “Dit is een goede oplossing voor mijn straat”

A) Eens
B) Oneens
C) Geen mening



Scenario 3 Verlagen basistarief vergunningen

Onderzoek naar majeure verlaging van vergunningentarief voor de 
1e auto.  Implementeren in bestaande gereguleerde 
schilgebieden en effect op uitwijkgedrag naar uw woonwijk 
monitoren.



• Geen kosten voor 
bewoners / bedrijven

• Lang proces (min. halfjaar) 
+ onzekere uitkomst

• Beperkte werking: niet alle 
ongewenste doelgroepen 
zullen verdwijnen



Stelling: “Dit is een goede oplossing voor mijn straat”

A) Eens
B) Oneens
C) Geen mening



Scenario 4 De thuiskomregeling: einde middag / 
begin avond alleen parkeren voor bewoners
Het tijdvak voor gereguleerd parkeren wordt nu sterk beperkt, 
zodat de buurtbewoners parkeerplek hebben bij thuiskomst na 
werk. 

Voorbeeld venstertijden: 1700  1900 uur op ma t/m vr. 
Parkeerplaatsen zijn dan alleen bestemd voor vergunninghouders



• Grootste deel van de dag 
zonder beperkingen 
parkeren voor alle 
doelgroepen

• Langparkeerders worden 
geweerd (shoppers, 
werknemers, parkeerders 
omliggende buurten)

• Binnen het tijdvak kunnen 
geen andere doelgroepen 
parkeren (bijv. visite)

• Betalen voor vergunning



Stelling: “Dit is een goede oplossing voor mijn straat”

A) Eens
B) Oneens
C) Geen mening



Poll: Welk scenario heeft uw voorkeur?

- Scenario 1 Optimaliseren
- Scenario 2 Reguleren overige gebieden
- Scenario 3 Verlagen basistarief vergunningen
- Scenario 4 De thuiskomregeling
- Geen mening / Geen voorkeur
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Het vervolg…


