nNieuwe Parkeernorme
nota of Parkeervisie
in voorbereiding?

Meld u dan nu aan!

Programma themamiddag

Parkeernormen:
‘the next step’
Donderdag 7 maart 2013
13.00 - 17:00 uur
Stadskasteel Oudaen, Utrecht

1 Wat en waarom?
Een goede sturing op en afweging van belangen is een noodzaak
bij het parkeervraagstuk. Parkeernormen en kencijfers zijn daarbij
een hulpmiddel. Maar steeds vaker blijkt dat het vraagstuk
complexer is. Zo lopen gebied- en vastgoedontwikkelingen op veel
plaatsen vast, mede als gevolg van het ruimtebeslag van en de
kosten voor de parkeervoorzieningen. Daarnaast blijkt steeds vaker
dat reeds bestaande parkeervoorzieningen te kampen hebben met
een structurele leegstand. Tijd voor een nieuw beleid waarin slimme
parkeernormen en een gebiedsgerichte benadering een centrale
rol opeisen.
De eerste ervaringen met een dergelijke nieuwe benadering zijn nu
opgedaan en andere gemeenten staan - met de nodige vragen - op
de drempel. Spark organiseert daarom een seminar dat inzicht wil
bieden in de mogelijkheden, maar ook stil wil staan bij de haken en
ogen ervan.

2 Voor wie en wanneer?

Routebeschrijving en parkeren

Het seminar is een open bijeenkomst die gratis toegankelijk is voor

www.oudaen.nl

alle belangstellenden. Specifiek denken wij aan:
Stadskasteel Oudaen is gevestigd op ruim 10 minuten lopen van
•

projectmanagers Ruimtelijke Ontwikkeling, gebiedsmanagers;

Utrecht CS. De dichtstbijzijnde parkeergarage is de La Vie Parkeergarage

•

beleidsmedewerkers verkeer, vervoer, openbare ruimte;

aan de St. Jacobsstraat 1 (navigatie: Rozenstraat 1) of Parkeergarage

•

bestemmingsplan juristen en plantoetsers;

Paardenveld aan de Kroonstraat 9.

•

medewerkers woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars.
Aanmelden via:

Vooraf aanmelden is verplicht (afmelden uiterlijk 1 dag van tevoren,

Website		

www.spark-parkeren/contact

anders worden er kosten in rekening gebracht).

Email		

welmoedrieff@spark-parkeren.nl

Datum		

donderdag 7 maart 2013 (van 13:00 - 17:00 uur)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Welmoed Rieff

Plaats		

Stadskasteel Oudaen, Oudegracht 99, 3511 AE Utrecht

(070-31 77 005).

3 Programma bijeenkomst
13.00

14.45

De uitdaging: Centrumgebied Amsterdam Noord (CAN)
• beschrijving van de beoogde ontwikkeling (programma);
• ervaren knelpunten ten aanzien van parkeren;

Ontvangst met een broodje

• eigen ideeën en oplossingen.
13.15

13.30

Opening

Eileen van Stam, Projectmanager Centrum Amsterdam Noord

Stan van de Hulsbeek (Spark)

(Gemeente Amsterdam)

De nieuwe nota Parkeernormen van de

15.30

Bespreking casus in deelgroepen:
• juridisch, verkeerskundig/ruimtelijk, organisatorisch

Gemeente Den Haag
• aanleiding tot een nieuwe aanpak;
• het proces van opstellen: wat kwam erbij kijken;

16.15

• kalibreren en stapsgewijs naar een optimale 		

• de nieuwe systematiek;
• eerste ervaringen.

14.15

Modelmatige benadering van parkeernormen

		

benutting van het bestaande areaal;

Adriaan Nuijten & Diede Labots, Dienst Stedelijke

• organisatorische en financiële borging.

Ontwikkeling, afdeling Verkeer (gemeente Den Haag)

Ed van Savooyen (Spark)

Pauze

16.45

Afsluiting

17.00

Einde bijeenkomst

