
SAMENVATTING1 CONCEPT PARKEERPLAN SPIJKERKWARTIER 

 

Voorgeschiedenis 

Al zeker tien jaar worden er plannen gemaakt voor het parkeren in het Spijkerkwartier. In 2010 nog wilde de 

gemeente het plan Parkeren waar je wezen moet vaststellen. Het was een uniforme regeling voor alle wijken rond 

het centrum, die geen rekening hield met de eigenheid van de verschillende wijken. De wijken kwamen in 

opstand en de Gemeenteraad besloot dat de wijken zelf maatwerkplannen mochten ontwikkelen. De 

Werkgroep Verkeer Spijkerkwartier heeft de handschoen opgepakt; begin 2015 lag er een conceptplan  

toegesneden op ónze wijk 

 

Dit conceptplan werd in april 2015 positief onthaald door het bewonersoverleg en een groep betrokken 

bewoners en ondernemers. Er werden ook kritische kanttekeningen gezet. Het grootste punt van zorg was of de 

gemeente wel bereid zou zijn harde afspraken met de wijk te maken over een aantal – in het conceptplan - vrij 

unieke zaken, onder andere over het voorstel om de meeropbrengsten van het plan in de wijk te mogen 

besteden aan nieuwe maatregelen in het kader van het parkeerplan.  

 

In december 2016 heeft het college van B&W besloten dat het plan voor tenminste 10 jaar mag worden 

uitgevoerd. Uiteraard onder voorbehoud van besluitvorming in de gemeenteraad. Nu is het dus tijd alle 

wijkbewoners en –ondernemers te informeren. Naar aanleiding van de reacties uit de wijk zal het conceptplan 

dan nog worden aangepast. 

 

Huidige situatie 

Er zijn zo’n 450 vergunninghouders-plaatsen in de wijk waarvoor een wachtlijst is. De meeste bewoners, 

ondernemers en bezoekers zijn aangewezen op de ruim 700 honderd vrije plaatsen en 150 betaalde 

parkeerplaatsen. Er zijn ook nog ongeveer 150 parkeerplaatsen op privéterreinen onder andere bij verschillende 

wooncomplexen. We hebben de volgende knelpunten: 

1. In de avond en nacht zijn er nauwelijks parkeerplaatsen beschikbaar. 

2. Overdag zijn er te weinig plaatsen voor bezoekers terwijl veel vergunninghoudersplekken leeg zijn. 

3. De parkeerplaatsen worden voor een deel in beslag genomen door automobilisten die het centrum of de 

omliggende wijken bezoeken (dit noemen wij vreemdparkeren).  

4. Op bedrijventerreinen zijn juist veel parkeerplaatsen in de avond en nacht vrij, maar deze zijn niet 

toegankelijk voor bewoners. 

5. Het gevolg is rondjes rijden, illegaal parkeren en vaak geen plek kunnen vinden, kortom veel ongemak 

voor bewoners, bezoekers en ondernemers. 

6. Naast al het ongemak is het straatbeeld overvol met auto’s en verkeersborden.  

Belangrijkste doelen van het parkeerplan 

We willen de parkeermogelijkheden verbeteren voor automobilisten die echt in de wijk moeten zijn als 

bewoner, bezoeker of bedrijf.  We willen parkeeroverlast van het centrum en andere wijken tegengaan, maar 

ook niet zelf tot overlast zijn van andere wijken. Daarnaast willen wij de aantasting van de leefbaarheid door 

(foutief) geparkeerde auto’s in de wijk verminderen. Niet alleen de autobezitter moet er beter van worden maar 

vooral ook de leefbaarheid voor alle wijkbewoners.  

 

Concreet willen we de volgende doelen bereiken: 

1. Bewoners, bezoekers en ondernemers ervaren minder problemen bij het parkeren van hun auto. 
2. Straatbeeld is verbeterd (minder dubbel en fout parkeren, minder verkeersborden, meer ruimte voor 

bomen, fietser en voetgangers). 
3. Wijkvreemd parkeren is grotendeels uitgebannen. 
4. Autobezitters én niet-autobezitters ervaren het nieuwe systeem als een verbetering. 
 

                                                           
1
 Dit is een samenvatting waarin natuurlijk veel details en uitwerkingen weggelaten zijn. Voor het volledige conceptplan verwijzen we naar de website 

van het Spijkerkwartier: www.mijnspijkerkwartier.nl 



 

 

Maatregelen 

 

1. Vergroten van aantal parkeerplaatsen in de wijk. 

a. Veel extra parkeerplaatsen (>100) worden in of direct naast de wijk toegevoegd, o.a. door 

parkeerplaatsen te huren. 

b. Een deel van deze plaatsen komt buiten kantooruren beschikbaar, bij piekbelasting in de wijk. 

c. Buiten de wijk wordt een geschikte plek gezocht en ingericht als langparkeerplaats, waar wijkbewoners 

die afzien van een vergunning gratis mogen parkeren. 

 

2. Daadwerkelijk beschikbaar stellen van alle parkeerplaatsen aan alle autobezitters in en bezoekers van 

de wijk. 

a. Alle openbare parkeerplaatsen in de wijk worden betaald-parkeerplaatsen, waardoor 

‘vreemdparkeren’ afneemt en beschikbare plaatsen efficiënter worden gebruikt. 

b. Het tarief is gelijk aan de binnenstad (2017: € 2,85 per uur), van 09 tot 23 uur. Er wordt per minuut 

afgerekend, dus voor een kort winkelbezoek hoeft men niet veel te betalen. 

c. Wijkbewoners en –ondernemers kunnen vergunning kopen (€ 139 per jaar voor bewoners) en 

daarmee op alle openbare parkeerplaatsen in de wijk parkeren.  

d. Elke individuele bewoner met een auto heeft recht op een vergunning, behalve bewoners die 

beschikken over een parkeervoorziening op privéterrein.  

e. Alle bewoners kunnen een bezoekerspas kopen (€ 20 per jaar), voor 120 uur parkeren. 

f. Op winkelstroken kunnen tijdens openingstijden de vergunningen niet gebruikt worden, opdat de 

winkels goed bereikbaar blijven. 

g. Het maximum aantal vergunningen zal worden bepaald aan de hand van de behoefte bij aanvang en zal 

in de toekomst niet worden uitgebreid. Indien er later meer aanvragen binnenkomen, zal een wachtlijst 

worden aangelegd op volgorde van binnenkomst. Getracht zal worden de autobezitters op de wachtlijst 

een gratis langparkeerplaats aan te bieden zodat overloop naar omliggende wijken wordt beperkt. 

 

3. Verbeteren van het straatbeeld 

a. Het aantal parkeerplaatsen op straat neemt af ten gunste van fietsennietjes, bomen en algehele 

verbetering van het straatbeeld. Het totaal aantal parkeerplaatsen in de wijk neemt toe. 

b. Ontwikkelingen om het autobezit te verminderen, zoals deelauto’s, worden gestimuleerd. 

c. Controle en handhaving wordt (digitaal) geïntensiveerd. 

En daarna? 

De opbrengsten van de parkeervergunningen, betaald parkeren en de naheffingen zullen fors stijgen. De komende 

tien jaar mag binnen de wijk beslist worden over dit extra geld om het parkeerbeleid verder vorm te geven. De 

meeropbrengsten zullen vooral worden besteed aan de inhuur van voldoende parkeerplaatsen, verbetering van de 

verkeerssituatie en verbetering van de fysieke leefomgeving.  

 

De werkgroep Verkeer zal samen met de gemeente en in overleg met de wijk de ontwikkelingen volgen, de 

maatregelen zo nodig bijstellen en nieuwe positieve ontwikkelingen stimuleren. We nodigen ondernemers en 

bewoners van de wijk uit om daarbij mee te denken. Samen werken we aan een prachtige, groene wijk waar het 

goed wonen en ondernemen is! 

 

 

Meer informatie: https://www.mijnspijkerkwartier.nl/groep/werkgroep-verkeer-spijkerkwartier  

Werkgroep Verkeer, januari 2017 

 

Vragen en reacties: parkeren.spijkerkwartier@gmail.com 

https://www.mijnspijkerkwartier.nl/groep/werkgroep-verkeer-spijkerkwartier

