
Topic Positie werkgroep (ter communicatie)
Parkeeroverlast omliggende wijken/straten (o.a. Thorbeckestraat, Groen van Prinsterenstraat, 
het Broek)

Voorstel: 
Hoewel uit onderzoek herkomst blijkt dat slechts 10-15% van de parkeerders hier uit SPK komt is de situatie  vervelend en het 
effect op omliggende wijken groot. Dat signaal nemen we uiteraard heel serieus. Meerdere oplossingen zijn bij de werkgroep 
Verkeer aangedragen, maar lijken soms tegenstrijdig of stuiten weer op andere bezwaren. Vanuit de werkgroep kijken we 
naar alternatieven als uitwijk/long stay-locaties voor wijkbewoners. Daarnaast hebben we  bij de Gemeente met klem 
aangedrongen om de problematiek verder te onderzoeken - in nauw  overleg met de betrokken straten. De gemeente heeft 
toegezegd het voortouw te nemen en dit op te pakken.

POET Nieuwbouw (Karel van Gelderstraat, Tiemestraat, Spijkerstraat, geen 2e vergunning 
mogelijk

De werkgroep heeft navraag gedaan bij de Gemeente Arnhem, daaruit blijkt dat in de voorkomende gevallen in de 
bouwvergunning is opgenomen dat bij nieuwbouw er geen recht is op een parkeervergunning. Bij de bouw zal hierin moeten 
worden voorzien door middel van parkeren op eigen terrein (POET). Deze regeling betreft een raadsbesluit die geldt voor heel 
Arnhem, niet alleen Spijkerkwartier. De verwarring is ontstaan doordat in het verleden ondanks deze regeling er blijkbaar toch 
wel eens een vergunning kan zijn toegezegd aan een bewoner van nieuwbouw, onterecht dus gezien het raadsbesluit, omdat 
dit administratief niet altijd goed was ondervangen.
Klachten over, of aanpassingen op dit beleid kunt u (al dan niet verenigd) richten aan de Gemeente Arnhem. Voor de 
zekerheid, dat is dus niet P1, die is puur uitvoerend. 
Ook vanuit het Wijkoverleg is in de evaluatiebrief naar de Gemeente gevraagd om  de nu bekende gevallen, ontstaan in de 
overgangssituatie, nogmaals te beoordelen omdat een tweede auto nu in omliggende wijken zal worden geparkeerd.

Bredere inzet inkomsten (ook verbetering leefomgeving, naast parkeren/mobiliteit De werkgroep is in overleg met de Gemeente en betrokken wethouder Verkeer om de meeropbrengsten onder te brengen in 
een projectbudget. Met deze mogelijkheid kunnen de bestedingen worden ingezet voor een wijkbreed verbeteringsplan dat 
mede in overleg met/via het Wijkoverleg zal worden vastgesteld. Nadere uitwerking volgt nog nadat we hier definitief een 'go' 
op hebben van de gemeente. 

Uitzonderingsbeleid voor:
- Deelauto's
- Individueel -> Bedrijfsbus (naast privé)
- Culturele instellingen 
- Zorginstellingen en zorgbedrijven 

Voor uitzonderingen op het bestaande beleid kunt u zich richten aan de dienst Parkeerbeheer van de Gemeente Arnhem (P1 
is alleen uitvoerend en zal u doorverwijzen), die beoordeelt deze aanvragen. Het telefoonnummer van de Gemeente Arnhem 
is 0900 - 1809, whatsappen kan ook via 31 6 12 521 130 of via het online contactformulier 
(https://www.arnhem.nl/Formulieren/Contactformulieren/Contactformulier) 
De werkgroep Verkeer heeft aan de Gemeente gevraagd om bij individuele problemen die onbedoeld door het parkeerplan 
zijn ontstaan en die onevenredig iemand benadelen, om in overleg met betrokkene naar een oplossing te zoeken die past 
binnen de doelstellingen van het parkeerplan. De Gemeente wordt verzocht haar discretionaire bevoegdheid voor de door de 
werkgroep geïdentificeerde probleemgevallen in te zetten.  Bij mailcorrespondentie kunt u de werkgroep in cc zetten 
(parkeren.spijkerkwartier@gmail.com), dan kijken en denken wij uiteraard graag mee.
Maatwerk voor bijv. culturele instellingen zal in afstemming met de werkgroep worden bekeken. Voor deelauto's is er 
initiatief opgestart vanuit de Provincie Gelderland waar de werkgroep bij is betrokken. 

Parkeerdruk/capaciteit
- boven Parkstraat (Kastanjelaan wil tarief Spijkerlaan, maar die is gelijk)
- Thialf, 
- na 23.00 u
- BGB parkeerplaatsen wijken voor groen (o.a. Prins Hendrikstraat)
- Inzicht in vergunningen per straat/gebied
- Long Term parkeren buiten wijk (bijv. Van Oldebarneveldstraat)
- Bij POET is stoep niet beschikbaar voor parkeerplek (beleid hiervoor?)
- Meer fietsnietjes (op plek parkeerplaats) 

Voor zowel de parkeerdruk als de consequenties van de herinrichting blijft de werkgroep in gesprek met de (experts van de) 
gemeente. Over de gehele wijk genomen is er momenteel genoeg capaciteit beschikbaar en daarmee is het huidige plan op 
hoofdlijnen succesvol. Maatregelen om proberen bij te sturen binnen de wijk naar bijv. minder druk bezette delen wordt op 
dit moment nog afgeraden door de experts van de Gemeente. Ingijpende wijzigingen, bijvoorbeeld afwegingen tussen 
herinrichting (bijv. behoud bomen, fietsnietjes) en beschikbare parkeercapaciteit op wijkniveau zullen worden voorgelegd aan 
het Wijkoverleg die hierin het standpunt van de wijk moeten vertolken. Opties voor uitwijklocaties/long term parkeren 
worden nog onderzocht. POET inruilen voor groen en een parkeervergunning is in lijn met het parkeerplan en kan via P1 
worden aangevraagd (met graag een cc aan de werkgroep zodat we dit kunnen helpen bewaken).

Overleg met P1/Handhaving
- Overlast Spoorhoek (evt. betrekken bij Plan Spijkerkwartier zodat handhaving uit het budget 
gefinancierd kan worden)
- Opvolging melding storing traag/inadequaat (Pr. Hendrikstraat)
- Strengere handhaving bij onbeschoft parkeren (extra genoemd Koffieshop en na 23u)
- Electrische auto's (laadpaalkleven - wel/niet betaald of gecontroleerd). Is hier beleid voor 
geformuleerd?)
- Handhaving op plaatsen buiten parkeerdomein (bijv. Wooncomplex Singelstraat)

- Spoorhoek betrekken bij het parkeerrayon E is wat de werkgroep betreft een optie, indien dat een gedragen wens (initiatief) 
is vanuit de bewoners en onder dezelfde opzet en voorwaarden van het huidige parkeerplan Spijkerkwartier.
- Voor storingen etc. is P1 het aanspreekpunt (via parkeerservicearnhem@p1.nl of 026 - 377 59 00. Wanneer communicatie 
traag/inadequaat verloopt hoort de werkgroep dat graag. Wij zullen meldingen/klachten monitoren en namens de wijk P1 als 
partner in de uitvoering hierop aanspreken. Periodiek is hiervoor ook overleg met de werkgroep om de voortgang te 
bespreken.
- Ook voor wat betreft handhaving is er periodiek overleg met P1, waar bekende en nieuw aangedragen knelpunten worden 
besproken en acties voor geformuleerd. Waar mogelijk kan worden overwogen om hiervoor extra budget voor in te zetten 
(dit komt uit de meeropbrengsten, afstemming dus via Wijkoverleg).
- Voor wat betreft de overlast op de Singelstraat heeft de werkgroep direct contact gehad en is het advies/voorstel gedaan 
om de huurders te mobiliseren en dan een "huurdersavond" te organiseren om met Gemeente en Volkshuisvesting aan tafel 
deze overlast te bespreken en samen te zoeken naar een passende oplossing.

Klachten/vragen bedrijfsleven:
- Prijs vergunning (onbeperkt en vooral ook 7-7) vooral voor kleine ondernemers
- Bij ondernemers wellicht onbekend 7-7 nu ma-zo (was ma-vr) en bij verlenging is dit niet 
zichtbaar
- Voor ondernemers Spijkerlaan zelfde recht/opzet als Steenstraat (shared space, parkeren op 
straat mogelijk)

De werkgroep benadrukt dat zij de ondernemers in de wijk als wezenlijk onderdeel beschouwen van het bijzondere karakter 
van het Spijkerkwartier. De zorgen en signalen uit deze groep hebben wij besproken met de gemeente en voorgesteld om de 
beschikbare capaciteit overdag beter te benutten door het maximum aantal 7/7-bedrijfsvergunningen (in nieuwe regeling ook 
geldig in het weekend) te verhogen van 2 naar 3 per bedrijf. 

Daarbij stelt de werkgroep voor de prijs van deze 7/7 bedrijfsvergunningen te verlagen en gelijk stellen aan die van een 
bewonersvergunning (nu € 141 per jaar). Het maximum aantal 24/7-bedrijfsvergunningen (50) is op dit moment uitgegeven 
en er is een kleine wachtlijst. Daarom stelt de werkgroep ook voor om het aantal beschikbare 24/7-bedrijfsvergunningen op te 
hogen met 10. Dit gaat  ten laste van het totaal beschikbare parkeervergunningen, waar op dit moment nog enige ruimte is. 

Voor Q&A P1
- Telefonisch aanmelden met slechts 1 telnr mogelijk
- Vervangend vervoer (kan al kenteken wijzigen, toelichten en check hoe vaak)
- Moeilijk voor mensen met minder online vaardigheden
- Kinderen en bezoekers moeten zich ook aan kunnen melden
- Bij verbouwing/klussen snel door uren heen, bijkopen? 
- Door uren heen: bijkopen of tegen gereduceerd tarief mogelijk? Anders gaat bezoek in 
omliggende wijken parkeren.
- Door P1 onduidelijkheid looptijd tarief (tot 0.00u en zelf verantwoordelijkheid afmelden 
anders in nacht doorbetalen, was ivm Velperpoort?)
- Lijkt ook aantal uren (32?) vooraf te reserveren (hoe dan bij feestje 10 personen?)
- Klacht niet mogelijk dan bij < 32 uur nog bezoeker aan te melden
- Naam/aantekening bij kenteken kunnen zetten (voor volgende keer gebruik)
- Afrekenen voor gebruikte uren ipv betalen voor een saldo 

Deze vragen zijn besproken met P1, met als verzoek deze op te nemen in de toelichting op de site van de Gemeente. We 
zullen deze toelichting ook bij de relevante documenten op de pagina van de werkgroep plaatsen.



Uitzoeken/terugkoppelen
- Parkeren minder validen nog nodig? (met vergunning overal parkeren)
- Laden/lossen zone E (met bijv. vergunning voor Blauwe Hek)
- Periodieke enquete aangrenzende wijken betrekken (Spijkerpeil?)
- Aanpak weesauto's (al aangekaart bij Xaviera/wijkwethouder)
- Aanpak weesfietsen
- Waar terecht voor welke vraag (Gemeente, P1, Werkgroep Verkeer, Bewonersoverleg, veel 
gewijs naar elkaar

- Parkeren minder validen zonder kenteken -> wordt nog verder besproken met de Gemeente, maar aangegeven is dat de 
huidige parkeerplekken qua locatie bewust zijn gekozen om deze (qua parkeren) bereikbaar te houden voor minder validen. 
- Laden/lossen voor bewoners met een vergunning in de 'speciale' parkeerzones (bijv. Blauwe Hek, parkeergarages) -> In de 
evaluatiebrief naar de gemeente, die is voorgelegd aan en besproken in het Wijkoverleg, heeft de werkgroep hiervoor een 
voorstel gedaan. Wachten op terugkoppeling van de gemeente.
- Weesauto's -> issue is geaddresseerd en opgepakt door gemeente. Zou inmiddels opgelost moeten zijn. We houden vinger 
aan de pols. 
- Weesfietsen -> is ook vanuit het Wijkoverleg aangekaart en in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is een wijziging 
aangebracht waardoor het voor de Gemeente mogelijk is om sneller op te treden. Spijkerkwartier gaat mee in de geplande 
'opschoningsrondes' van de Gemeente
- Welk loket voor welke vraag -> we begrijpen de verwarring, maar het parkeerplan is uiteindelijk als raadsbesluit 
aangenomen, de Gemeente (beleid) en als uitvoerend kanaal P1 (voor aanvragen, wijzigingen etc.) zijn het eerste 
aanspreekpunt. De werkgroep Verkeer bestaat uit vrijwilligers (wijkbewoners) die uiteraard graag meedenken en meekijken, 
dus het is altijd verstandig om direct ook de werkgroep (parkeren.spijkerkwartier@gmail.com) in cc mee te nemen in de 
communicatie. Ook voor ideeën en suggesties kunt u uiteraard mailen, maar het kan dus goed zijn dat wij voor beleid of 
uitvoering dus inderdaad moeten doorverwijzen. 
Daarnaast zal de werkgroep  structurele zaken (zoals de evaluatiebrief, of over het te besteden budget voor de wijk) altijd 
afstemmen met/via het Wijkoverleg.
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