
Module parkeren Ridderkerk

Raadscommissievergadering 7 april 2011

Programma
1. Proces totstandkoming Module Parkeren 

2. Parkeervisie

3. Uitwerking Parkeerbeleid

4. Afsluiting 

2.1 Parkeerproces
1. Omschrijving huidige situatie

2. Visie op parkeren

3. Naar concrete oplossingsrichtingen

4. Vertaling naar beleidsregels parkeren

5. Uitvoeringsprogramma

Integraal en gedragen beleid door 
betrekken begeleidingsgroep, 
belanghebbenden en parkeer-
panelin proces

2.2 Parkeerproces - Parkeerproblemen

Intern: 
Inefficient gebruik parkeercapaciteit  

(P-garage Koningsplein) 
 

In schilgebieden gevestigde bedrijven 
 

Extern: 
Vrachtwagenparkeren 
bedrijventerreinen 
 

Intern: 
Hoge parkeerdruk woonwijk Drievliet 

Beperkte handhaving parkeren 
Eenduidig parkeernormenbeleid  

Extern: 
Groei autobezit huishoudens 
 

Parkeren in Ridderkerk 

3.1 Ambitie parkeervisie

Parkeren in Ridderkerk moet optimale ondersteuning leveren aan alle 
activiteiten (gericht op bewoners, bezoekers en 
werknemers/ondernemers) die in Ridderkerk plaatsvinden. De kaders 
over bereikbaarheid en leefbaarheid uit de Structuurvisie Ridderkerk 
zijn hierin leidend.

3.2 Filosofie parkeervisie

�



3.3 Parkeervisie
1. Parkeervraag nieuwe centrumfuncties faciliteren, 

autogebruik richting centrum sturen.
2. Beïnvloeden parkeer- en reisgedrag voor betere 

benutting aanwezige parkeervoorzieningen.
3. Schilgebieden: leefbaarheid voor bewoners gaat voor 

en ondernemers blijven bereikbaar voor klanten (straten 
rond centrum Ridderkerk en in de wijkcentra) 

4. Woonwijken: toepassen strategie communiceren -
handhaven - benutten huidige ruimte - bouwen 
parkeerruimte

3.4 Parkeervisie
5. Parkeren draagt bij aan ruimtelijke kwaliteit 

bedrijventerreinen (bovenregionale aanpak).
6. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt maatwerk 

op parkeergebied toegepast (kwaliteit ruimte voorop!).
7. Ridderkerk zet in op optimale verdeling tussen straat-

en garageparkeren met afgestemde parkeertarieven.
8. In centrum wordt gestreefd naar achteraf betaald 

parkeren (ook op straat). 
9. Parkeerexploitatie kent op termijn kostendekkend 

resultaat. 

Parkerende doelgroepen Parkeerregulering

4.1 Uitwerking centrum
• Bewoners parkeren één voertuig in het centrumgebied met 

parkeervergunning. Bewoners met privé-parkeergelegenheid krijgen 
geen parkeervergunning.

• Bezoekers betalen voor het parkeren. Invoering van achteraf betaald 
(straat)parkeren is hierbij een uitgangspunt (GSM-parkeren).

• Werknemers parkeren op gratis langparkeerterreinen nabij het centrum. 
Onderzoek mogelijkheden voor abonnementen in Koningspleingarage.

4.2 Uitwerking schil (gemengd)
• Invoering betaald parkeren (deel Kerkweg en P.C. Hooftstraat)

• Bewoners parkeren één voertuig in het centrumgebied met 
parkeervergunning. Bewoners met privé-parkeergelegenheid krijgen 
geen parkeervergunning.

• Bezoekers betalen voor het parkeren. Invoering van achteraf betaald 
(straat)parkeren is hierbij een uitgangspunt (GSM-parkeren).

• Ondernemers kunnen vergunning aanschaffen voor parkeren in 
schilgebied (niet voor functies met parkeren op eigen terrein)



4.3 Uitwerking schil (woon)
• Invoering vergunninghoudersparkeren op basis van 

draagvlak bewoners (enquête). 
• Bewoners parkeren met parkeervergunning (progressieve 

tarievenstrategie). 
• Bewoners kunnen bezoekerspas aanschaffen om bezoek 

te laten parkeren (één pas per huishouden).
• Geen buurtvreemde langparkeerders 

(bijv. werknemers functies centrum)

4.4 Uitwerking wijkcentra

•Blauwe zone wijkcentra Slikkerveer en Bolnes indien 
draagvlak daarvoor is (weren langparkeerders)

•Kernen Rijsoord en Oostendam zijn woongemeenschap 
(geen blauwe zone, tenzij hier expliciet behoefte aan is)

4.5 Uitwerking woonwijken
Parkeerproblemen in Drievliet en deel Het Zand

Aanpak parkeerproblemen woonwijken (CROW)
Beïnvloeden (communicatie en handhaving)
Benutten (optimaliseren parkeermogelijkheden)
Beprijzen (invoering parkeerregulering)
Bouwen (structurele realisatie parkeerplaatsen)

Vragen

VRAGEN


