
Wat betekent dat voor u? 
• Makkelijk parkeren in de wijk voor u.
• Makkelijk parkeren in de wijk voor uw bezoek met   
 de bezoekerspas.
• Een rustig straatbeeld met minder verkeersborden,   
 paaltjes en foutgeparkeerde auto’s.
• Meer ruimte voor groen, fietsers, voetgangers en   
 spelende kinderen.

Het parkeerplan in een notendop
• Alle wijkbewoners in het bezit van een auto kunnen   
 maximaal één parkeervergunning aanschaffen   
 (€ 141 per jaar).
• Alle huishoudens kunnen één bezoekersvergunning   
 aanschaffen (€ 21 per jaar voor maximaal 300 uren).
• Voor de Steenstraat, Bloemstraat en Velperbuiten-  
 singel geldt het hoge parkeertarief (€ 2,90 per uur),  
 voor het overige deel van de wijk het lage parkeer-   
 tarief (€ 1,75 per uur).
• Bedrijven in de wijk kunnen maximaal één vergunning  
 (€ 522 per jaar) aanschaffen die dag-en-nacht   
 geldig is (behalve als op dat adres al een bewoners-
 vergunning is afgegeven) en maximaal twee   
 vergunningen die geldig zijn van maandag t/m   
 zondag van 07.00 tot 19.00 uur (€ 307 per jaar).

Er is een nieuw parkeerplan voor het Spijkerkwartier. Na jaren overleggen en afstemmen met wijkbewoners 
en gemeente heeft de gemeenteraad het plan van de werkgroep Verkeer Spijkerkwartier eind 2017 
aangenomen. We pakken de parkeerproblemen in de wijk aan door betaald parkeren in te voeren. Dat gaat in 
op 1 juli 2018. Het unieke van dit plan? De meeropbrengsten van parkeervergunningen en parkeerautomaten 
vloeien terug de wijk in. Dat geld gaan we gebruiken om parkeer- en verkeersproblemen verder op te lossen 
én om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren.
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Betaald parkeren
Betaald parkeren in de hele wijk zal helpen tegen de 
parkeeroverlast. Want de huidige situatie - gratis 
parkeren - trekt parkeerders aan die niet in de wijk 
hoeven te zijn. Bewoners en ondernemers die geen 
eigen parkeervoorziening hebben, kopen een 
vergunning om in de wijk te mogen parkeren. Ook komt 
er een gunstige bezoekersvergunning. Er komen extra 
parkeerplaatsen in parkeergarages en op particuliere 
parkeerterreinen zodat er voldoende plek is voor 
iedereen. Veel verkeersborden worden verwijderd. 
Verspreid over de wijk komen er parkeerautomaten en 
parkeercontroleurs gaan goed handhaven.

PARKEREN in het Spijkerkwartier
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extra oplossingen. In het uiterste geval wordt u op 
een wachtlijst geplaatst.
  
Geen vergunning voor bewoners met parkeerplaats 
op eigen terrein (POET)
Heeft u een eigen parkeerplaats bij de woning? 
Dan krijgt u in principe geen parkeervergunning. 
Als u volgens ons bij uw woning één of meer ‘parkeer-
plaatsen op eigen terrein’ (POET) heeft, dan krijgt 
u in februari hierover een brief.

Werkzaamheden
Dit voorjaar maken wij samen met de werkgroep 
Openbare Ruimte een plan voor de verkeersborden, de 
locaties van de parkeerautomaten en de plekken voor 
laden & lossen. Daarna beginnen de werkzaamheden. 
In juni moet dat allemaal af zijn, zodat het nieuwe 
parkeerbeleid op 1 juli 2018 van start kan.

Overgangsperiode: 1 juli - 1 september
We gaan de parkeervergunningen en het betaald 
parkeren streng controleren. Om bewoners, 
ondernemers en bezoekers te laten wennen aan het 
nieuwe plan, delen de parkeercontroleurs in juli en 
augustus maximaal één waarschuwing per kenteken uit.   

Meer informatie
Het volledige parkeerplan Spijkerkwartier en informatie 
over o.a. de planning en werkzaamheden vindt u op 
https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/Wijken/ 
Mijn_wijk/Spijkerkwartier.

Spreekuur en contact
Heeft u vragen over het parkeerplan en de 
vergunningen? Elke vrijdag kunt u tussen 13.00 
en 15.00 uur binnenlopen bij De Lommerd, 
Spijkerstraat 185A. U kunt ook een e-mail sturen naar 
parkerenspijkerkwartier@arnhem.nl.

Wat gaan we doen om de parkeerproblemen te 
verkleinen en de leefbaarheid in de wijk te verbeteren?
• We huren extra parkeerplaatsen voor bewoners op   
 particuliere parkeerterreinen en in parkeergarages.
• We zetten waar mogelijk parkeerplaatsen op straat   
 om in fietsparkeerplaatsen, openbaar groen en   
 groene voortuinen.
• We stimuleren andere mobiliteitsoplossingen, zoals   
 autodelen.

De hoofdlijnen van het parkeerplan staan vast, maar 
we gaan nog veel zaken uitwerken. Wilt u meedenken? 
Dan kunt u contact met ons opnemen via 
parkerenspijkerkwartier@arnhem.nl.

Wat kunt u verwachten de komende tijd?
Het parkeerplan gaat in werking per 1 juli 2018. U krijgt 
de komende tijd verschillende brieven van ons. Niet 
alleen over het parkeren in het Spijkerkwartier, maar 
ook over het digitaal aanvragen van vergunningen.

We zetten het hier voor u op een rij:

Bent u al vergunninghouder?
Heeft u al een parkeervergunning? Dan heeft u onlangs 
een brief ontvangen over het digitaal verlengen van 
uw vergunning. Als per 1 juli 2018 het parkeerplan 
Spijkerkwartier wordt ingevoerd, hoeft u niet opnieuw 
een vergunning aan te vragen.

Heeft u nog geen vergunning?
Dan krijgt u in april een brief over hoe u een parkeer-
vergunning digitaal kunt aanvragen. Dit kunt u vanaf 
1 mei 2018 doen. We gaan ervan uit dat iedereen 
een vergunning kan krijgen, maar er geldt wel ‘wie 
het eerst komt, wie het eerst maalt’. Wilt u een 
parkeervergunning? Zorg dan dat u vanaf 1 mei zo 
snel mogelijk uw aanvraag indient. Zijn er op 1 juli 
toch meer aanvragen dan plaatsen, dan zoeken we 


