
Parkeervisie Leiden

Parkeerpanel bewoners

Bijeenkomst 1 15 november 2018
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Agenda

19:00 – 19:05 Welkom namens gemeente (Dennis Bruin)

19:05 – 19:20 Inleiding door Stan van de Hulsbeek 

(Spark)

19:20 – 20:00 Inventarisatie van positieve 

en negatieve punten 

20:00 – 20:10 Presentatie de toekomst van parkeren 

20:10 – 20:40 Plenaire inventarisatie van “dromen” en 

“nachtmerries”

20:40 – 20:50 Ophalen resultaten en discussie

20:50 – 21:00 Conclusie en sluiting
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Wat is een parkeervisie?
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Doelstelling van parkeervisie 

“Hoe kan het auto- en fietsparkeerbeleid ingezet 

worden om de verstedelijkingsopgave in te 

bedden en de bereikbaarheid en leefbaarheid van 

de stad te waarborgen?” 
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Parkeervisie
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Rol parkeerpanels…
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Inventarisatie positieve en negatieve punten

• Wat moet met nieuwe parkeerbeleid veranderen?

• Wat moet behouden worden?

• Invullen op reactieformulier

• Locatiegebonden: plak sticker met nummer en 

noteer op formulier
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• Leiden is een schone, compacte, leefbare, 
goed bereikbare en aantrekkelijke stad.

• Leidse omgevingsvisie

• 8.500 extra woningen
• Inventariseren van kansrijke plekken voor 

grootschalige woningbouw

• Klimaatneutraal, groen en circulair
• Vergroening openbare ruimte
• Waterberging

• Fietsstad met autoluwe binnenstad
• Grote fietsenstallingen bij stations
• Parkeerkosten auto en fiets worden 

verrekend met elkaar



• Deelauto’s worden gestimuleerd

• Parkeernormen
• Gebiedsgewijs
• Uitbreiding regulering waar nodig
• Minder parkeervergunningen
• Beïnvloeding autobezit
• Stimulering schoon vervoerswijzen

• Verbetering openbaar vervoer(aansluitingen)

• Autoluwe binnenstad met meer autovrije 
straten
• Opheffen parkeerplekken
• Bewonersparkeren prioriteren
• Opheffen doorgaand verkeer
• Compensatie in parkeergarages
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Inventarisatie dromen en nachtmerries 

• Waar droom ik van als het gaat om parkeren in 

de toekomst?

• Waar krijg ik spontaan nachtmerries van als het 

gaat om parkeren in de toekomst?

• Schrijf – plak – licht toe

23



Agenda

19:00 – 19:05 Welkom namens gemeente (Dennis Bruin)

19:05 – 19:20 Inleiding door Stan van de Hulsbeek 

(Spark)

19:20 – 20:00 Inventarisatie van positieve 

en negatieve punten 

20:00 – 20:10 Presentatie de toekomst van parkeren 

20:10 – 20:40 Plenaire inventarisatie van “dromen” en 

“nachtmerries”

20:40 – 20:50 Ophalen resultaten en discussie

20:50 – 21:00 Conclusie en sluiting

24



Bedankt voor uw 
inbreng!
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