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Datum  20 oktober 2018 Ons kenmerk  ……. 

Onderwerp  Uitnodiging parkeerpanel    

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Graag nodigen we uit voor een parkeerpanel van inwoners uit Leiden, om mee te werken aan de 

nieuwe gemeentelijke visie op parkeren. De eerste bijeenkomst van het panel vindt plaats op 

donderdagavond 15 november. In deze brief leest u meer over de achtergrond en werkwijze.  

 

De toekomst vraagt om een nieuwe parkeervisie 

Leiden staat voor een aantal grote uitdagingen zoals circa 8.000 woningen extra en 

klimaatadaptieve oplossingen. Om de stad leefbaar, bereikbaar en aantrekkelijk te houden - ook in 

de toekomst - betekent dit nieuwe uitgangspunten en nieuwe keuzes voor mobiliteit en parkeren. 

Hier is een nieuwe parkeervisie voor nodig, zowel voor de auto als de fiets.  

 

De gemeentelijke parkeervisie helpt bij keuzes op stadsniveau 

De gemeentelijke parkeervisie geeft aan hoe parkeren kan bijdragen aan de leefbaarheid en 

bereikbaarheid van Leiden. Het biedt ook een oplossing voor de inpassing van parkeren in een 

duurzame en klimaatneutrale stad, met het oog op de ruimtelijke vraagstukken zoals extra 

woningen. De parkeervisie vormt bovendien het kader voor de toekomstige parkeernormen, zoals 

het aantal parkeerplekken voor de auto en de fiets.  

 

Input vanuit de stad – bewoners, bedrijven en instellingen - is essentieel 

Dit najaar is de gemeente Leiden samen met bureau Spark gestart met het opstellen van een 

nieuwe visie op parkeren. Kennis en kunde uit de stad is een belangrijke bron voor het opstellen 

van een visie die aansluit en aanslaat. In twee parkeerpanels worden lokale vertegenwoordigers 

vanuit de wijken en het centrum, het bedrijfsleven en de horeca, cultuur en gezondheid, onderwijs 

en sport, van start tot eind betrokken bij proces en inhoud. De rest van de stad kan ook meepraten 

over de parkeervisie in concept tijdens een aantal stadsbrede bijeenkomsten begin 2019. In het 

voorjaar stelt de gemeenteraad de parkeervisie vast.  

 

Samenstelling en werkwijze panel  

Elk panel bestaat uit circa 25 deelnemers. Eén panel bestaat uit inwoners en één panel uit 

vertegenwoordigers van ondernemers, toerisme, instellingen, gehandicaptenplatform en 

fietsersbond. De panels komen in de periode van november 2018 tot april 2019 drie keer bijeen. De 

bijeenkomsten duren circa 2 uur, en staan in het teken van informatie uitwisselen en meedenken.     

 

De eerste bijeenkomst van het parkeerpanel is: 

Datum:  donderdag 15 november  

Tijdstip:  19 tot 21 uur (inloop vanaf 18:30 uur) 

Locatie:  Stationsplein 107 

Er wordt gezorgd voor een broodje.  

 



De eerste bijeenkomst draait om informeren en inventariseren  

Tijdens deze bijeenkomst komen de volgende stappen aan bod:  

• U wordt geïnformeerd over het traject om te komen tot een nieuwe parkeervisie 

• U wordt geïnformeerd over de rol van het parkeerpanel 

• We inventariseren samen de belangrijkste thema’s op het gebied van parkeren 

• We inventarisaren de sterke en zwakke punten plus kansen en bedreigingen van de huidige 

parkeersituatie en het parkeerbeleid 

  

We horen graag of u de uitnodiging aanneemt  

Als u van plan bent te komen, horen we dat graag van te voren. Stuurt u ons vóór maandag 5 

november een bericht via s.zaal@leiden.nl. Ook als u nog vragen heeft, horen we dat graag.  

Belt u liever? U kunt ons tijdens werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bereiken op 071 – 516 5142. 

 

Wij hopen dat u aanwezig kunt zijn en met ons wilt meewerken aan de nieuwe parkeervisie.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Dennis Bruin 

Parkeermanager 

Gemeente Leiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


