
College van B&W,
Postbus 9029
6800 EL Arnhem $K
Datum: 20 mei 2019

Betreft : eva I uatie pa rkeerpla n Spij kerkwa rtier

Geacht college,

Oo 1 mei 2018 is het door ons ontwikkelde nieuwe parkeerbeleid in het Spijkerkwartier van kracht

geworden. De invoering heeft de nodige inzet gevraagd van de ambtelijke diensten, P1 en van de

vrijwilligers van de werkgroep Verkeer Spijkerkwartier. Wij willen de medewerkers van de Gemeente

Arnhem daarvoor bedanken en hen complimenteren met hun betrokkenheid en inzet, waardoor ons

olan succesvol kon worden.

Ondertussen wordt gewerkt aan overige doelstellingen van het parkeerplan. Er is o.a. capaciteit

ingehuurd bij twee parkeergarages en er wordt gewerkt aan een plan voor autodelen op wijkniveau.

Ook wordt aangesloten bij de projecten in het kader van het groot onderhoud (herinrichting).

Zoals bij de besluitvorming is afgesproken, zal in2020 het parkeerplan Spijkerkwartier worden

geëvalueerd. Om praktische redenen is besloten dit al in 2019 te doen. Met hulp van de

gemeentelijke diensten is die evaluatie nu afgerond.

Twee trajecten

De evaluatie bestond uit twee trajecten:

1. Ambtelijk werd in samenwerking met onze werkgroep een evaluatierapport opgesteld

waarin feitelijk wordt beschreven in hoeverre de doelstellingen van het plan zijn behaald.

Aan het rapport liggen verschillende onderzoeken en tellingen ten grondslag. Wij

onderschrijven het rapport met de daarin verwoorde conclusies. Een compliment voor de

gemeentelijke diensten en Pl- die daaraan hebben bijgedragen in het projectteam. Het

eva I uatie ra p po rt treft u h ie rbi!g[g[i[[gg3gg

2. De evaluatie met de wijk vond plaats door middel van de website, e-mailverkeer, een

oewonersavond en een afrondende bespreking in het Wijkoverleg.
De werkgroep heeft tientallen e-mails ontvangen en beantwoord. Bewoners en ondernemers

zijn met een huis-aan-huis verspreide folder uitgenodigd voor de bewonersavond op 27
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februari 2019, die door ruim 1-00 personen werd bezocht en waar tientallen punten en

vragen zijn genoteerd.

Conclusies

1,. De algemene conclusie is dat de invoering van het parkeerplan is geslaagd. Nagenoeg alle
doelen die vooraf zijn gesteld worden gehaald. Wijkbewoners zijn over het algemeen

tevreden, zowel autobezitters als niet-autobezitters. Alle reden om vast te houden aan de

hoofdlijnen van het plan zoals dat is ingevoerd.
2. De parkeerdruk in het noordelijke deel van de wijk is echter nog steeds hoog. Mensen die

daar wonen kunnen regelmatig hun auto niet in de directe woonomgeving kwijt maar

moeten elders in de wijk parkeren. Tegelijkertijd zien we dat enkele locaties aan de randen

van de wijk minder intensief gebruikt worden: Eusebiusbuitensingel, Blekerstraat en

Thorbeckestraat.
3. In grote delen van de wijk is overdag nog veel vrije ruimte terwijl er bepaalde groepen zijn

die binnen de huidige regels niet of te weinig kunnen worden geaccommodeerd.

4. De parkeerdruk waar het Spijkerkwartier jarenlang last van had, is verder opgeschoven met
na me richting Statenkwa rtier (waterbed-effect).

5. Er is blijvend aandacht nodig om de voordelen van het ingevoerde parkeerbeleid te kunnen

behouden denk aan: handhaving, actueel houden van de POET-Iijst in relatie tot de mutaties
in de bebouwde omgeving, beheer van gehuurde uitwijklocaties en capaciteitsbeleid
(vergunningsbeleid versus beschikba re pa rkeerca paciteit).

6. Er zijn stemmen opgegaan om de Spoorhoek bij het parkeerplan Spijkerkwartier te trekken.

Voorstellen en aanbevelingen

L. Middelen inbreneen in proiectbudset

In 2018 is veel energie gegaan naar de invoering van het plan. Nu moet worden ingezet op

het ontwikkelen van goede plannen voor de besteding van de opbrengsten. De uitkomsten

van de evaluatie worden daar uiteraard bii betrokken.

Zoals met Wethouder Van der Zee in het vooroverleg over de evaluatie besproken, verzoekt

het Spijkerkwartier het college de vrijkomende komende middelen over de gehele looptijd

van de overeenkomst met de wijk te reserveren en in overleg in te brengen in een

projectbudget ten bate van een bestedingsplan dat uiterlijk ultimo 2O2O zal worden

vastgesteld.

2. Parkeerdruk sturen door inrichten speciale parkeerzones

Om te kunnen sturen in de verdeling van de parkeerdruk, verzoekt het Spijkerkwartier de
Gemeente, zodra er wachtlijsten van substantiële omvang ontstaan, de laagbezette locaties
(Blekerstraat, Thorbeckestraat, Eusebiusbuitensingel) als aparte parkeersectoren aan te
wijzen. Dat biedt de mogelijkheid om gericht oplossingen te kunnen bieden voor huidige en
toekomstige knelpunten, zonder de parkeerdruk in reeds drukbezette zones verder te
vernogen.

3. Faciliteren gebruikers speciale parkeerzones
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We hebben overwogen om een aparte sector te maken van het drukkere deel van de wijk:

Spijkerstraat alles ten noorden daarvan. Het aantal vergunningen in deze sector zou dan

gelijkgetrokken kunnen worden met het aantal aanwezige parkeerplaatsen. Als er dan een

wachtlijst ontstaat, kan in de andere, minder drukbezette, wijkdelen een alternatief worden

geboden. Omdat er wijkbreed echter voldoende ruimte is wil de werkgroep, alvorens een

aparte sector met eigen wachtlijst voor het noordelijk deel te overwegen, eerst de volgende

nader uit te werken maatregelen nemen:

a. Voorrang voor bewoners van Spijkerlaan en straten ten noorden daarvan voor de

gehuurde parkeerplaatsen in de parkeergarages (Coop en Velperpoort).

b. Om de kleine sectoren aantrekkelijker te maken, krijgen vergunninghouders met een

bewonersvergunning voor speciale sectoren (die dan elders in de wijk niet vrij
kunnen parkeren) een speciale bezoekerspas op kenteken van 150 uur waarmee ze

wel kortdurend in de wijk kunnen parkeren. Het gaat om: Velperpoortgarage, Coop-

garage, Achter het Blauwe hek, de nieuw aan te wijzen drie laagbezette sectoren

Blekerstraat, Eusebiusbuitensingel en Thorbeckestraat)

4. Long term parkeerterrein.

We willen de mogelijkheid onderzoeken (inclusief voor- en nadelen) voor een goed

beveiligde parkeerplaats met fietsenstalling vlak buiten de wijk, voor wijkbewoners en

specifieke, aan de wijk gebonden automobilisten. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan de

locatie Van Oldenbarneveldtstraat, waarbij dit niet ten koste mag gaan van bijvoorbeeld

'groen' in andere wijken (zoals verwoord in het Wijkoverleg: 'niet het probleem over de

schutting gooien'). De parkeerdruk in de wijk kan hiermee verkleind worden en ook komt dit

ten goede aan omliggende straten (waterbedeffect).

Alle bewoners die recht hebben op een vergunning in wijk kunnen een gratis vergunning

krijgen voor de sector long term als ze afzien van de vergunning voor sector E. Om het

aantrekkelijker te maken kan men gratis op het betreffende kenteken een extra

bezoekersvergunning krijgen voor sector E van 150 uur per jaar.

Deze voorziening kan, tegen een bescheiden vergoeding, tevens gebruikt worden voor

mensen die in de wijk werken (oa schoolpersoneel) en bewoners en/of partners van

bewoners die om redenen niet in aanmerking komen voor een vergunning.

Ook kan deze voorziening dienen voor autobezitters die (onverhoopt) op de wachtlijst

komen te staan.

De gemeente wordt verzocht hiervoor een projectleider ter beschikking te stellen die in

overleg met de Werkgroep Verkeer kan onderzoeken of dit plan op voldoende belangstelling

stuit en realiseerbaar is.

5. Beleidsregel uitgifteplafond parkeervergunningen

Het is gebleken dat het totaalaantal beschikbare parkeerplaatsen wijkbreed het aantal

aangevraagde bewonersvergunningen met ruim l-50 overschrijdt. Daarbij zijn de ca. 45

nieuwe parkeerplaatsen in de twee garages nog niet meegenomen. Dit komt overeen met

het aantal nog beschikbare, niet-uitgegeven vergunningen. Vergunningen en beschikbare

ruimte zijn dus, over de wijk gezien, in balans.
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6.

Wij stellen daarom voor de toekomst als vaste beleidsregel voor om het uitgifteplafond voor

bewonersvergunningen en24/7 uur bedrijfsvergunningen (nu 50 stuks) gelijk te stellen aan

het totaal aantal beschikbare parkeerplaatsen in het openbaar gebied'

Bij elke maatregel in het openbaar gebied, waarbij parkeercapaciteit in het openbaar gebied

wijzigt, zal steeds expliciet een afweging tussen inrichting en gewenste parkeercapaciteit

moeten worden gemaakt. Omdat dit een integrale afweging op wijkniveau betreft, zal het

Wijkoverleg hier het standpunt van de wijk moeten vertolken. Bij die afweging zal het advies

van de Werkgroep Verkeer nadrukkelijk betrokken worden.

Actueel zijn op dit moment de herinrichtingsplannen in het kader van het groot onderhoud.

7. Met inachtneming van de bovenstaande punten stellen wij verder ten aanzien van de

vergunningen het volgende voor:

Om tegemoet te komen aan de vraag van de ondernemers in de wijk kan het aantal

24/7 bedrijfsvergunningen (onbeperkt) met 10 worden verhoogd tot een totaal van

60. Dat betekent dat het aantal beschikbare vergunningen voor bewoners met l-O

omlaaggaat.

Overdag is er veel vrije ruimte terwijl sommige bedrijven niet genoeg hebben aan het

maximumaa ntalT /7-vergunningen (bedrijfsvergunning beperkt) van twee per bedrijf.

Ook vinden kleinere ondernemers de prijs te hoog. Wij stellen voor de prijs van deze

7 /1 bedrijfsvergunningen te verlagen en gelijkstellen aan die van een

bewonersvergunning (nu € 141 per jaar) en het maximaal aantal 7 /7-verguningen te

verhogen van 2 naar 3 Per bedrijf.

Om tegemoet te komen aan de parkeerbehoefte van een aantal sociale instellingen

(basisschool de Sterrenkring, ROC, Gymnasium en het Sociaal Wijkteam) zal getracht

worden in overleg maatwerk te ontwikkelen met ondersteuning vanuit het

parkeerbudget. De oplossing wordt daarbij gezocht in gerichte allocatie van717

bedrijfsvergunningen voor de onderbezette sectoren en mogelijk de longterm

parkeerplaats. (zie onder 4)

8. Uitzonderingsgevallen.

Om tegemoet te komen aan individuele problemen die onbedoeld door het parkeerplan zijn

ontstaan en die onevenredig iemand benadelen zal in uÍtzonderingsgevallen in overleg met

betrokkene naar een oplossing worden gezocht die past binnen de doelstellingen van het

parkeerplan. De gemeente wordt verzocht haar discretionaire bevoegdheid voor de door de

werkgroep geïdentificeerde probleemgeva I len in te zetten'

Het Wijkoverleg heeft aan de werkgroep gevraagd als aanbeveling toe te voegen om de

situatie rond nieuwbouw opnieuw te beoordelen (geen recht op vergunning ivm POET). Dit

specifiek in de overgangssituatie van de invoering van het parkeerplan, zoals bij het

Spijkerbroek. In het parkeerplan is voor alle bewoners met auto mogelijk om een

parkeervergunning aan te vragen, voor bewoners van deze nieuwbouw is dat voor een

tweede auto niet mogelijk. Deze parkeren vervolgens in omliggende wijken, wat bijdraagt

aa n het waterbed-effect.

o.
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9. Waterbedeffect in naburiee wiiken

In wijken grenzend aan het Spijkerkwartier ondervinden bewoners parkeeroverlast na de

invoering van het parkeerplan. Uit onderzoek is gebleken dat een klein deel (10 à 15 %) van

de wijkvreemde parkeerders aldaar afkomstig zijn uit het Spijkerkwartier. Het gaat voor een

veel groter deel om een waterbed-effect, dat enkel vanuit ons parkeerplan niet is op te

lossen. Wat we in ieder geval wel kunnen doen: proberen het aandeel vanuit het

Spijkerkwartier te beperken.

Dit doen we o.a. door te streven naar een long term parkeerplaats waar wijkbewoners gratis

mogen parkeren (zie a). Verder willen we verzoeken om, gezien de sterke wens van de

bewoners ter plaatse en ondersteund door het Wijkoverleg, een voorstel uit te werken om

de grens van de van Groen van Prinsterenstraat te verleggen. Daarmee valt de hele straat

aan beide zijden binnen het parkeerplan. Mogelijk zal daar ook (het begin van) de Van

Slingela ndstraat bij moeten worden betrokken.

Op advies van dienst Parkeerbeheer lijkt het niet zinvol andere wijzigingen in het parkeerplan

te voorzien. Daarmee is echter het probleem van de hoge parkeerdruk voor de bewoners van

het Statenkwartier, het Broek en het Nieuwe Kadekwartier niet opgelost. Zowel de

werkgroep als het Wijkoverleg nemen dit signaal zeer serieus, maar de problematiek is

complex en kent vele gevolgen. Wij dringen er dan ook met klem op aan, dat de Gemeente

actief het voortouw neemt in overleg met de bewoners van deze wijken met het doel om ook

hier te komen tot een parkeerplan of andere maatregelen passend bij deze wijken. Bewoners

van/omliggend aan de Thorbeckestraat hebben de wens naar voren gebracht om deze straat

geheel uit het parkeerplan te halen om met deze extra capaciteit de omliggende straten wat

te ontlasten. Het Wijkoverleg vraagt de Gemeente te onderzoeken en gemotiveerd aan te

geven of dit wenselijk is.

l-0. Spoorhoek

Bij de start van het traject was er vanuit de Spoorhoek geen belangstelling om met het

Spijkerkwartier één plan te ontwikkelen. Daarom heeft de Spoorhoek een eigen systeem dat

afwijkt van ons systeem. Bij de evaluatie is nu vanuit de Spoorhoek de vraag gesteld of de

Spoorhoek bij parkeerplan Spijkerkwartier getrokken zou kunnen worden. Op zich kan dat

overwogen worden als Spoorhoek ons systeem zou willen overnemen, want dat is wel de

consequentie.

Wij zijn bereid met de vertegenwoordigers van de Spoorhoek de wenselijkheid en

mogelijkheden te onderzoeken. We gaan ervan uit dat vanuit de Spoorhoek daarvoor de

nodige inzet zal worden gepleegd en de gemeente het traject wil ondersteunen.

l-l-. Beheer

Het Wijkoverleg verzoekt de gemeente om jaarlijks, of zo vaak als gewenst, om overleg te plegen

met de Werkgroep Verkeer over:

a. Het handhavingsbeleid (resultaten, zwaartepunten en knelpunten)
b. Verleende bouwvergunningen, woningsplitsingen en actualisering van de POET-lijst
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Ontwikkeling van het aantal beschikbare parkeerplaatsen in relatie tot het aantal

uitgegeven vergu nni ngen etc.

Signalering ontwikkelingen en problemen.

Deze brief en het evaluatierapport zijn besproken in het Wijkoverleg op 7 mei 2019.

Het Wijkoverleg heeft er kennis van genomen en kan - met enkele aanvullende punten t.a.v' de

conceptbrief die zijn verwerkt in de finale versie - instemmen met de hiervoor genoemde conclusies,

voorstellen en plannen.

Graag treden wij met u in overleg om bovengenoemde zaken verder te ontwikkelen,

WERKGROEP VERKEER SPIJKERKWARTIER

Jan Tr
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