
Parkeren en de
verkiezingskoorts

2010
suggesties om relevante parkeeroplossingen 

toegevoegd te krijgen aan het coalitieakkoord





(Eindhovens Dagblad, 
18 november 2009)

Algemene beschouwing:
Parkeerplaatsen bij winkelcentra worden vaak bezet door personeel of 
buurtbewoners zodat er te weinig capaciteit overblijft  voor winkelende 
bezoekers. Bij kleine winkelcentra wordt vaak gekozen voor een blauwe 
zone. Zo wordt langparkeren uitgesloten. Ondanks weerstand bij 
winkeliers is bij grote centra de meest toegepaste oplossing betaald 
parkeren. Maar de kans op een bekeuring leidt tot veel onrust ti jdens 
het winkelen. Als er dan toch een ‘prent’ onder de ruitenwisser zit is de 
irritati e enorm. Slecht voor het verblijfsklimaat op het winkelcentrum. 
Dus sti muleer methoden van achteraf betaald parkeren. Vroeger stond 
dat synoniem aan het gebruik van slagbomen, maar vandaag zijn er ook 
andere systemen zoals GSM-parkeren of pasparkeren. 

Tekstvoorstel 
coaliti eakkoord: 
Het college zal bij 
grotere winkelcentra 
met een parkeer- 
probleem zoveel 
mogelijk achteraf 
betaald parkeren 
in te voeren.
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Woede over (parkeer)boetes neemt toe





(PZC, 1 juli 2008)

Algemene beschouwing:
Er rijden in Nederland meer dan 7 miljoen auto’s rond. En de 
verwachti ng is dat er nog zeker 2 miljoen bij gaan komen. De vraag 
naar extra parkeerplaatsen zal dus sterk toenemen, zowel bij de 
woning als op de bestemmingslocati e. Het is onmogelijk om die 
 extra capaciteit allemaal bij te bouwen. Er zal daarom veel slimmer 
omgegaan moeten worden met wat er aan parkeercapaciteit 
beschikbaar is. Beter benutt en dus, onder andere door slimmer te 
beprijzen en in het weekend leegstaande parkeervoorzieningen bij 
kantoren te benutt en.

Tekstvoorstel 
coaliti eakkoord: 
Het college zal met 
concrete voorstellen 
komen hoe de beschik-
bare parkeercapaciteit, 
publiek maar ook 
privaat, (nog) beter 
benut kan worden.
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CDA wil 5 miljoen extra parkeerplaatsen





(Autowereld, 
31 augustus 2009)

Algemene beschouwing: 
Er is veel te doen over de gemeentelijke parkeerbegroti ng. De 
afgelopen jaren heeft  die, dankzij straatparkeren, in de meeste steden 
een overschot laten zien dat is afgedragen aan de algemene middelen 
(parkeren als melkkoe). Maar het ti j is kerende. Steeds meer 
parkeergarages worden aan het areaal toegevoegd en dat is qua 
(parkeer)exploitati e een heel andere tak van sport. Ook de risico´s zijn 
van een andere orde van groott e. Weliswaar sti jgen de inkomsten nog 
wel, maar de marges verdampen. Bestuurders verlangen vanuit het 
oogpunt van parkeerexploitati e terug naar oude ti jden.

Tekstvoorstel 
coaliti eakkoord: 
Het college zal onder-
zoek doen naar de 
mogelijkheden van een 
stabiele en gezonde 
exploitati e van de 
gemeentelijke parkeer-
voorzieningen, even-
tueel in samenwerking 
met marktparti jen.
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Gemeenten verrijken zich met parkeergeld





(Nu.nl, 2 januari 2009)

Algemene beschouwing:
Door innovati e op het gebied van parkeertechnologie gaat de komende 
jaren veel veranderen. Parkeren is qua omzet een giganti sche markt, 
waar het begrip gebruiksgemak nog veel te weinig tussen de oren zit. 
Vooral op het gebied van betaalgemak staat er veel te gebeuren. Op 
landelijke schaal zijn qua mobiliteit kilometerheffi  ng en rekeningrijden 
de actuele thema’s. Gemeentelijk gezien zal er de komende jaren vooral 
veel aandacht zijn voor ‘op rekening’-parkeren. Aan- en afmelden, bij 
voorkeur automati sch, en op het einde van de maand afrekenen via 
automati sch incasso. Gemak dient de mens.

Tekstvoorstel 
coaliti eakkoord: 
Het college streeft  er 
naar om met inzet 
van technologische 
hulpmiddelen het 
gebruiksgemak van 
parkeren wezenlijk 
te verbeteren.
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Parkeerkaartje verdwijnt in Amsterdam





(AD Den Haag, 24 september 2009)

Algemene beschouwing: 
Oudere woonwijken, maar ook sommige VINEX-locati es, kreunen 
onder de parkeerdruk. Dit gaat vaak ten koste van leefb aarheid en 
verkeersveiligheid. Parkeerplaatsen op straat bijbouwen is zelden 
een opti e. Parkeerregulering is derhalve onvermijdelijk. Een vorm 
van betaald parkeren met een vergunningenbeleid en een bezoekers-
regeling is vaak de meest prakti sche en fl exibele oplossing. Draagvlak 
daarvoor creëren is een ander verhaal. Soms helpt het om voor 
specifi eke doelgroepen het betaald parkeren grati s te maken.

Tekstvoorstel 
coaliti eakkoord: 
Het college stelt zich 
ten doel de parkeer-
problemati ek in de 
zogenaamde schil-
wijken in samenspraak 
met de bewoners 
drasti sch te reduceren.
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Doodmoe van volle straten





(TC Tubantia, 
16 oktober 2009)

Algemene beschouwing: 
In veel discussies over betaald parkeren wordt al snel geroepen 
dat het goedkoper moet. Vooral door mensen die zelf niet verant-
woordelijk zijn voor de exploitati e, en dus de verlaging van de 
tarieven niet direct in hun portemonnee voelen. Meer heil is te 
verwachten van tariefsdiff erenti ati e, maar dan wel met serieuze 
verschillen in tarieven. Alleen dan valt er goed te sturen op opti maal 
benutt en van de schaarse parkeerruimte met qua prioriteit onder-
scheid naar doelgroepen. Belangrijk element: goede communicati e, 
want nu zijn parkeertarieven bij klanten vaak nauwelijks bekend.

Tekstvoorstel 
coaliti eakkoord: 
Het college zal het 
instrument gediff eren-
ti eerd beprijzen inzett en 
om te sturen op parkeer-
gedrag per doelgroep 
en zo tegelijkerti jd 
afk omen van het beeld 
van betaald parkeren als 
melkkoe.
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Winkeliers willen parkeren in centrum gratis





(AD Rotterdam, 
12 oktober 2009)

Algemene beschouwing: 
Betaald parkeren heeft  onder de burgers een slecht imago. Het gevolg 
is dat parkeerregulering op basis van betaald parkeren eigenlijk 
alti jd op weerstand stuit. Het beeld waar dan tegen gestreden moet 
worden is dat van een gemeentelijke overheid die blijkbaar weer geld 
nodig heeft . De wens om schone auto’s te belonen en sti nkauto’s te 
belasten is logisch. Maar waarom via het parkeertarief? Een elegante 
benadering is de volgende aanpak. Voeg aan het parkeertarief een 
startt arief toe en noem dat een mobiliteitsbijdrage. Eventueel in 
combinati e met een lager uurtarief. Schone auto’s betalen die niet en 
sti nkauto’s wel.

Tekstvoorstel 
coaliti eakkoord: 
Het college zal 
met doeltreff ende 
maatregelen het 
gebruik van schone 
auto’s sti muleren, 
in het bijzonder in 
de binnenstad.
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Duur parkeren voor vieze auto’s valt slecht





(Limburgs Dagblad, 
3 augustus 2009)

Algemene beschouwing: 
Parkeeroverlast is helaas niet een exclusief fenomeen voor wijken 
rondom het centrum. Ook andere grote publiekstrekkers kunnen tot 
overlast leiden in de omgeving, zeker als zij betaald parkeren 
invoeren. Flankerend beleid is dan noodzakelijk. Evenals goede 
communicati e, want de burger voelt zich in dit soort gevallen vooral 
slachtoff er. Dat betekent veelal de invoering van parkeerregulering 
met een vergunningensysteem voor de bewoners (al dan niet grati s) 
en een goede bezoekersregeling. Het meest geavanceerd is een 
bezoekersregeling op basis van aan- en afmelden door de gastheer/
gastvrouw, waarbij de eventuele parkeerkosten in mindering gebracht 
worden van een eerder gestort bedrag (prepaid).

Tekstvoorstel 
coaliti eakkoord: 
Het college zet zich 
in voor invoering van 
een generieke regeling 
ter voorkoming van 
parkeeroverlast in 
woonwijken, waarbij 
recht gedaan wordt aan 
de bijzondere positi e 
van bewoners (en hun 
bezoek).
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Wijken rond ziekenhuis zijn parkeeroverlast beu





(Noordhollands Dagblad, 28 mei 2009)

Algemene beschouwing: 
Parkeren is emoti e. Op buurtbijeenkomsten vaak hét onderwerp van 
gesprek. Hoe kom ik als gemeente tot een geaccepteerd  parkeer-
beleid?  Hoe een balans te vinden tussen uiteenlopende inzichten 
over het gebruik van parkeervoorzieningen, gegeven de gevoeligheid 
van parkeren in relati e tot vervoermiddelkeuze, gegeven de reacti es 
van autogebruikers op nieuwe technologieën, et cetera? Om meer 
inzichten te krijgen in parkeerbehoeft en en –gevoeligheden zijn de 
Technische Universiteit Eindhoven en Empacti on gestart met het 
landelijk Parkeerpanel. Voor meer informati e en aanmelden kijk op 
www.parkeerpanel.nl. 

Tekstvoorstel 
coaliti eakkoord: 
Het college zal ter 
ondersteuning van 
haar parkeerbeleid 
waar mogelijk gebruik 
maken van weten-
schappelijk verkregen 
inzichten over de 
mening van het grote 
publiek.
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Plan parkeren stuit op verzet





(De Gelderlander, 21 mei 2007)

Algemene beschouwing: 
Bij een bouwiniti ati ef zijn parkeernormen bedoeld om parkeer-
overlast voor de omgeving te voorkomen. Er zijn echter alti jd 
situati es die om fl exibiliteit vragen. Door groeiend autobezit en 
autgebruik sti jgt de vraag naar parkeerruimte meer dan het aanbod. 
Het gevolg hiervan is schaarste van parkeerruimte. Maar soms is een 
stap verder ook mogelijk. Een nieuwe ontwikkeling kan in sommige 
gevallen een bijdrage leveren aan het verminderen van de parkeer-
druk in de omgeving door meer parkeercapaciteit te realiseren dan 
volgens de parkeernormen noodzakelijk is, of door slim dubbelge-
bruik. Een gemeente kan hierin een belangrijke rol spelen, vooral in 
fi nanciële zin (wegwerken onrendabele top).

Tekstvoorstel 
coaliti eakkoord: 
Het college wil de 
komende jaren bij 
nieuwe inbreidings-
locati es van enige 
omvang de mogelijk-
heid onderzoeken om 
een bijdrage te leveren 
aan het verlichten van 
de parkeerdruk in de 
omgeving.
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Parkeerplaatsen Josephhof vergeven





(Binnenlands bestuur, 5 juni 2009)

Algemene beschouwing: 
Grotere werkgevers realiseren zich steeds meer dat er een plafond 
zit aan de autobereikbaarheid van hun vesti gingen, zeker in het 
centrum van grote steden. Vandaar dat zij bereid zijn te investeren 
in mobiliteitsmanagement. In het kort betekent dit het sti muleren 
van duurzame vervoerswijzen en tegelijkerti jd het autogebruik 
ontmoedigen, bijvoorbeeld door invoering van betaald parkeren. 
Dat laatste is wel een zure appel waar je even doorheen moet. 
Betalen voor een dienst die eerst grati s was roept weerstand op, 
zeker als het de auto betreft .

Tekstvoorstel 
coaliti eakkoord: 
Het college zal in 
gesprek gaan met de 
grotere werkgevers 
van deze stad om 
gezamenlijk 
programma´s te 
ontwikkelen op het 
gebied van mobiliteits-
management.
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Betalen voor parkeren werknemers





(Brabants Dagblad, 
19 oktober 2009)

Algemene beschouwing: 
Zodra het onderwerp parkeeroverlast ter sprake komt wordt er al snel 
geroepen dat er een transferium moet worden aangelegd. Daarbij 
wordt soms lichtzinnig gedacht over het goed bezet krijgen van het 
transferium en de kosten van het natransport. Voor de automobilist 
moet gelden dat doorrijden naar de bestemming nog meer moeite en 
ti jd kost dan uitstappen op het transferium en per bus of fi ets verder 
reizen. Geen sinecure. Eigenlijk lukt dat alleen maar als er op de 
bestemmingslocati e echt een serieus tekort is aan parkeerplaatsen. 
Alleen prijs is zelden een afdoende argument. 

Tekstvoorstel 
coaliti eakkoord: 
Het college zal daar 
waar reisti jdwinst te 
behalen is met 
betaalbare alternati eve 
parkeeroplossingen 
komen aan de rand van 
de (binnen)stad.
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Fracties zijn tegen verhoging tarief transferia





(Nieuwsbrief Fietsberaad, 1 december 2009)

Algemene beschouwing: 
Van alle aspecten rondom fi etsen scoort fi etsparkeren het slechtst, 
vooral in de grotere steden. Het opmerkelijke is dat tegelijkerti jd 
deze gemeenten massaal kiezen voor het grati s maken van bewaakte 
stallingen. Op deze manier wordt het bieden van een geschikte 
oplossing (een veilige en goede stalling op iedere bestemmings-
locati e) eigenlijk onbetaalbaar. En dat terwijl voor de meeste fi etsers 
andere kenmerken, zoals loopafstand en sociale veiligheid belang-
rijker zijn dan prijs. Op deze manier maken de gemeenten het zichzelf 
moeilijker om een belangrijk maatschappelijk thema (fi etsdiefstal) 
serieus aan te pakken. Beprijzen van (fi ets)parkeren kan veel slimmer.

Tekstvoorstel 
coaliti eakkoord: 
Het college zal 
serieus werk maken 
van veilige en 
betaalbare fi ets-
parkeeroplossingen 
in en rondom het 
centrum.
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Fietsparkeren is hét heikele punt
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