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Verslag bewonersavond Parkeerregulering Sluisdijk 
d.d. 29 januari 2009 
 
Aanwezig: 
Gemeente: A. Wolters (RWO), M. Dijkstra (RWO), C. Pieterse (RWO), N. Kolsteeg 
(wijkconciërge), wethouder C. Hienkens 
Ca. 50 belanghebbenden 
 
De heer Wolters geeft een presentatie waarin een beeld wordt gegeven van de 
parkeerproblematiek in de buurt en de verschillende mogelijkheden om het parkeren te 
reguleren. Genoemd worden belanghebbenden-parkeren, parkeerschijfzone (blauwe zone) en 
betaald parkeren. Deze laatste optie heeft de voorkeur van de gemeente, omdat hierbij 
kostendekkend gewerkt kan worden én voldoende controle in de buurt kan worden 
gegarandeerd. 
Voorts wordt ingegaan op de verkeerssituatie in de Sluisdijkstraat (voetgangersgebied en 
sluipverkeer). Voorstel is om mee te gaan met het door bewoners ingediende plan om de 
straat aan de zijde van het parkeerdek af te sluiten voor auto’s. De Sluisdijkstraat is dan alleen 
nog toegankelijk vanaf de zijde Ruyghweg. De straat wordt dan berijdbaar over de gehele 
lengte, in 2 richtingen. De huidige draaicirkel is dan geschikt om te keren. 
 
Na de presentatie hebben de aanwezigen de gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen 
te maken. De volgende vragen zijn ondermeer gesteld: 
 
Wat gaat betaald parkeren voor bewoners kosten? 
Iedere belanghebbende kan een vergunning verkrijgen. Nu kost dat € 35,-- per jaar. 
 
Kan zo’n vergunning niet gratis? 
De kaart wordt momenteel afgegeven tegen kostprijs. In de Raad is regelmatig gesproken 
over het wel of niet gratis afgeven. Het tarief is, landelijk gezien, laag. 
 
Krijg ik voor dat geld ook een eigen parkeerplaats? 
Nee. Dat is een slecht systeem, zeker indien er meer belangstellenden zijn dan 
parkeerplaatsen. Iemand die in de wijk woont, zou dan nooit kunnen parkeren. Bij vergunning 
parkeren kan er medegebruik gemaakt worden van een plaats. Niet iedereen is tegelijkertijd 
thuis waardoor er naar verhouding minder parkeerplaatsen in een buurt nodig zijn. Het kan 
echter soms voorkomen dat je met een vergunning geen plekje vlak bij huis vindt. Maar in 
verhouding tot de huidige situatie zal het aanzienlijk makkelijk zijn. 
 
Hoe zit dat met visite? 
Bewoners kunnen een bezoekerspas nemen. Daarop stort een houder een zelf te bepalen 
bedrag. Daarmee kan hij/zij een parkeerkaartje kopen voor visite, tegen 50% van de kosten 
van een normaal kaartje. 
 
Wat kost dat? 
Een pasje wordt tegen een kleine waarborg ter beschikking gesteld. Het bedrag dat je er opzet 
bepaalt de gebruiker zelf. Maximaal mag je € 60,-- per jaar aan korting geven. 
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Mijn moeder heeft meerdere keren verzorging nodig van mij (dochter). Dan is die € 60,-- 
niet toereikend en moet ik veel parkeergeld betalen. Hoe kan dat worden opgelost? 
De in te stellen parkeerregulering is bedoeld om het wonen in de wijk beter te maken. Het is 
vóór de bewoners. Dus voor bijzondere gevallen zal per geval gekeken worden of een 
passende regeling mogelijk is. In geval van ouderen die zorg nodig hebben wordt altijd een 
oplossing gevonden. Zelfstandig blijven wonen is belangrijk. 
 
Kunnen mensen met een parkeerkaart vanuit andere delen van de stad dan ook in onze 
wijk parkeren? 
Nee. De vergunningen zijn gebonden aan de zone waarvoor ze worden afgegeven. 
Waarschijnlijk wordt de wijk in 2 zones ingedeeld. Daarbij zullen bewoners van de 
Janzenstraat niet mogen parkeren in de Sluisdijkstraat. Zij zijn aangewezen op het 
parkeerterrein Vinkenterrein. Dat is gratis dus is geen vergunning nodig. 
Mensen die een parkeerticket uit een automaat elders in de stad hebben die nog niet is 
verlopen mogen hiermee in principe in een andere straat met hetzelfde tarief of een lager 
tarief parkeren. Zij hebben tenslotte parkeerbelasting voldaan. Dit komt echter heel zelden 
voor. 
 
De Steengracht is ook zeer druk met parkeren. Kan die straat ook niet worden 
meegenomen? 
De bewoners Steengracht zijn niet uitgenodigd. Die straat zou apart bekeken gaan worden. 
Maar natuurlijk gaan we die nu ook meenemen. De bewoners zullen nog apart worden 
benaderd. Bekeken moet dan worden of de bewoners Janzenstraat op de Steengracht kunnen 
blijven parkeren. 
 
Het Vinkenterrein is niet aantrekkelijk om te parkeren. Het staat vaak blank en er 
zitten gaten in het wegdek. Kan daar niet iets aan worden gedaan? 
Wij zullen het parkeerterrein laten nakijken en oplossingen verzinnen voor het probleem 
zodat parkeren wél aantrekkelijk wordt. De Raad buigt zich binnenkort over een voorstel om 
mogelijk (tijdelijk) 150 parkeerplaatsen extra aan te leggen op deze locatie. Wellicht kan dan 
gelijktijdig het bestaande deel worden opgeknapt. 
 
Komen er bij betaald parkeren allemaal parkeerautomaten in de wijk? 
Ja, maar net als in de Van Galenbuurt staan ze ver uit elkaar. Voorts is er voor woonstraten 
een zeer smal type gebruikt, dat m.u.v. het bord, niet opvalt. Wij denken aan ca. 5 automaten 
in de buurt. 
 
Nu heeft u ons gehoord vanavond, maar hoe neemt u dit nu mee en wat gaat er 
gebeuren? 
Aangegeven is dat de gemeente een voorkeur heeft voor betaald parkeren boven de andere 
genoemde opties. De bedoeling was om uw mening hierover te horen en om te kijken of hier 
veel bezwaren tegen bestaan. Gelet op uw reacties op de voorstellen vanavond, kom ik tot de 
conclusie dat het invoeren van betaald parkeren niet leuk is maar niet op grote bezwaren stuit. 
U wilt ook graag dat de parkeeroverlast afneemt. 
Er wordt nu een voorstel gemaakt voor het college van B&W en Raad. Indien zij akkoord zijn 
met het principe van het invoeren van betaald parkeren, zullen wij iedereen in de buurt in de 
gelegenheid stellen om hun zienswijze op het voornemen tot invoeren van dit systeem 
kenbaar te maken. Die reacties worden dan meegenomen in het uiteindelijke besluit van de 
Raad. 
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Hoe lang gaat dat duren? We wachten nu al 10 jaar. 
Voor de zomer willen wij het definitieve besluit in de Raad behandeld hebben. Dan kan na de 
zomervakantie betaald parkeren zijn ingevoerd. Wij willen nu snel doorpakken omdat de 
eerste bouwplannen voor het Stadshart beginnen en na Sluisdijk er meer buurten rond het 
centrum, waar verzocht is om maatregelen tegen parkeeroverlast, bezocht gaan worden. 
 
Wanneer gaan de verkeersmaatregelen in de Sluisdijkstraat worden ingesteld? 
Die maatregelen hebben enerzijds te maken met het betaald parkeren, maar kunnen los 
daarvan worden behandeld. Dus het een hoeft niet te wachten op het ander. Wij willen nu 
voor het voetgangersgebied een werkgroepje met direct aanwonenden samenstellen om te 
praten over de indeling van de straat. Belangstellenden kunnen zich opgeven. 
 
Is wel goed gekeken naar de ontsluiting van de Sluisdijkstraat aan de zijde van de 
Ruyghweg? Als daar iedereen langs moet dan geeft dat problemen. 
Nee, daar is nog niet specifiek naar gekeken. Nu u in beginsel akkoord bent met het plan gaan 
wij het verder uitwerken en wordt daar ook naar gekeken. 
 
Is er onderzoek gedaan naar het aantal auto’s dat bewoners in sluisdijk hebben. 
Nee, dat heeft geen nut omdat wij geen extra parkeerplaatsen gaan realiseren. Dan zou het 
interessant zijn om dit te weten. Nu stellen wij maatregelen voor om de beschikbare 
parkeerplaatsen vaker beschikbaar te krijgen voor bewoners. 
 
Hoe zit dat met het parkeren van auto’s in de Langestraat en de Janzenstraat? 
In geval er betaald parkeren wordt ingesteld in de buurt. Dan is er meerdere keren per dag 
toezicht op het parkeren en worden ook de voetgangersgebieden meegenomen. Parkeren en 
rijden zal dan aanzienlijk minder vaak voorkomen.  
 
Kunnen bewoners in de Langestraat bij de woning een eigen parkeerplaats krijgen? 
Nee. Sluisdijk is destijds opgezet als autovrije buurt met veel voetgangersgebieden. Auto’s 
horen daar niet thuis. Het aantal parkeerplaatsen in de buurt is dan ook beperkt. Het 
parkeerdek Sluisdijk maakt onderdeel uit van het parkeerareaal. 
 
Ik huur een parkeerplaats in het parkeerdek. Moet ik straks weg als het nieuwbouwplan 
wordt uitgevoerd? 
Ja. Zoals het er nu naar uitziet wordt het parkeerdek gesloopt. 
 
Ik heb elke zomer een caravan bij huis (in de Torenstraat) staan voor enkele dagen. Kan 
dat straks ook? 
Ja, voor caravans etc. is een aparte ontheffing mogelijk tegen een kleine vergoeding. De 
caravan mag dan enkele dagen bij huis staan. 
 
Het parkeren van de bezoekers van de kerk in de Torenstraat geeft problemen; kan dat 
met de invoering van het betaald parkeren worden opgelost ? 
Betaald parkeren zou in principe worden ingevoerd tijdens de winkelopeningstijden. 
Bezoekers van de kerk, kunnen gewoon parkeren mits zij betalen. 
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Kan het aantal parkeerplaatsen in de Sluisdijkstraat worden uitgebreid door het 
opheffen van de verwaarloosde stukjes groen hier en daar of herinrichting van 
speelplaatsjes die niet meer worden gebruikt? 
In overleg met de wijkconciërge en –manager kan gekeken worden of niet functioneel groen 
kan worden heringericht voor parkeren. Dat geldt ook voor speelterreintjes. Buurten zijn bij 
vlagen kinderrijk of niet. Daarom wordt bekeken of speelplaatsjes flexibel gebruikt kunnen 
worden. Ideeën daarvoor kunt u besproken met genoemde functionarissen.  
 
Hoeveel vergunningen worden er per adres afgegeven ? 
Uitgangspunt is 1 vergunning per adres. Indien blijkt dat er voldoende ruimte in de buurt 
overblijft kan worden besloten per adres 2 vergunningen af te geven. De aanwezigheid van 
het Vinkenterrein als gratis parkeerplaats in de buurt biedt uitkomst. 
 
Er zijn veel te weinig parkeerplaatsen in de Basstraat; wat gaat u daar aan doen ? 
De Sluisdijkbuurt is ooit opgezet als autovrije en –luwe buurt. Daardoor is het aantal in de 
buurt aangelegde parkeerplaatsen beperkt. De concentratie van parkeren is bedoeld op het 
parkeerdek Sluisdijk. Uitbreiding van het bestaande aantal parkeerplaatsen in de buurt is niet 
aan de orde.  
 
De Parallelweg heeft ook parkeeroverlast; kan hier ook wat tegen worden gedaan ? 
Deze straat kan ook worden meegenomen in de parkeerregulering. Bewoners van de 
aanliggende woningen zijn daarom vanavond ook uitgenodigd. Indien in de Basstraat 
maatregelen worden genomen is de kans groot dat de druk van lang-parkeerders, c.q. 
treinreizigers toeneemt op dit weggedeelte. 
 
Het vervolgtraject is als volgt: 
Voor de Sluisdijkstraat (voetgangersgebied) wordt aan de direct belanghebbenden een brief 
gezonden voor het oprichten van een werkgroepje om de locatie van parkeervakken in het aan 
te wijzen woonerf te bepalen. Een aantal aanwezigen op de bewonersavond heeft zich 
inmiddels opgegeven. 
Het concrete voorstel uit de werkgroep zal samen met het voorstel om doorgaand verkeer 
door de Sluisdijkstraat te weren worden voorgelegd aan het college. De uitkomst zal aan de 
buurt kenbaar worden gemaakt. 
 
Voor het invoeren van betaald parkeren in de buurt wordt een voorstel gemaakt voor de Raad. 
Indien de Raad akkoord is en het voornemen uitspreekt om in de Sluisdijkbuurt betaald 
parkeren in te voeren zullen alle belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld om hun 
zienswijze op dat voornemen kenbaar te maken. De zienswijzen worden dan meegenomen in 
de uiteindelijke besluitvorming door de Raad. De buurt zal hierover worden geïnformeerd. 


