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Van analyse naar aanpak
Hoe kom ik ‘in control’ van de parkeeropgave? 

Dit symposium is bedoeld om de verkregen inzichten in de ontwikkeling 

van het gebruik van de parkeerruimte in onze binnensteden te delen 

en een aanzet te geven tot het vinden van verklaringen. Om zo meer 

als regisseur en op een meer verantwoorde manier parkeerbeleid 

vorm te geven en de parkeerexploitatie te verzorgen. 

Inhoudelijk willen wij hiermee u, als maker van het parkeerbeleid en/of 

als verantwoordelijke voor de parkeerexploitatie, handvatten bieden 

om meer als regisseur te kunnen gaan acteren.



Programma bijeenkomst

12:30 Ontvangst met een broodje

13.00 Welkom en inleiding

13.10 Parkeerbarometer 2008-2013:  

 trends in kleine, middelgrote en grote binnensteden

 Rob Ebbing (Spark)

 

13:45 Trends in de parkeerproductie 

 betere verklaringen voor scherper beleid - casus

 Giuliano Mingardo (EUR)

14:30 Pauze

14:45 Het parkeerproduct als meerwaarde voor de binnenstad

 Analyse van parkeertrends: cases en kansen

 Jan-Jelle Witte (EUR)

15:45 De gemeente als regisseur van het parkeren  

 Casus: de aanpak van de gemeente Roosendaal

 Ed van Savooyen (Spark) 

16:15 Stellingen

16:45 Afsluiting en borrel



Genodigden

Dit symposium is exclusief en bedoeld voor de Parkeerbarometer 

deelnemers (max. 2 organisatie-/beleidspersonen per deelnemende 

gemeente)

Kosten

Deelname aan dit symposium (incl. inlooplunch en aansluitende 

borrel) is gratis. Echter wordt er bij no-show Euro 50,- in rekening 

gebracht.

 

Aanmelden

Aanmelden kan middels het contactformulier,  

via welmoedrieff@spark-parkeren.nl  

of telefonisch via 070 - 317 70 05 (contactpersoon Welmoed Rieff). 

Stel uw vraag

Maak optimaal gebruik van deze middag en stel uw vraag (zo 

concreet mogelijk) vooraf. Deze zullen wij behandelen tijdens het 

symposium. 

Datum donderdag 12 februari 2015

Tijd 12:30 - 17:00 uur

Locatie Erasmus Universiteit Rotterdam, campus Woudestein

 Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam

 M-gebouw (het Expo- en Congrescentrum in het  

 Van der Goot gebouw) zaal M2-12 (Shanghai)

Routebeschrijving 

Wegwijzer   www.eur.nl/wegwijzer/bereikbaarheid

Plattegrond www.eur.nl/wegwijzer/plattegronden/woudestein

 De campus is zowel met het Openbaar Vervoer als 

 met de auto goed bereikbaar. Parkeren kan het beste  

 in de nieuwe parkeergarage P1, op 1 min. loopafstand  

 van het M-gebouw.




