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Steeds meer gemeenten begeven zich op de snelweg van de 

digitale parkeerketen. Technisch is bijna alles mogelijk, maar de 

organisatorische, juridische en maatschappelijke praktijk blijkt vaak 

weerbarstiger. Hoe te handelen en waar aan te denken? En vooral 

ook: wat komt er na het digitaliseren? 

In deze bijeenkomst schetst Spark een eenvoudige marsroute naar 

een digitale parkeerketen die niet alleen leidt tot de vaak zo vurig 

gewenste besparingen maar tegelijk de basis vormt voor een gastvrij 

en professioneel parkeerbeleid. Wij maken daarbij gebruik van de 

ervaringen van steden die dit reeds geïmplementeerd hebben. 

In 4 blokken bespreken wij: 

 nut en noodzaak van digitalisering

 de belangrijkste ingrediënten van een digitale parkeerketen

 een marsroute voor implementatie:  

 keuzes en aandachtspunten

 wat is er nog meer mogelijk met digitalisering? 



Programma bijeenkomst

12:30 Ontvangst met lichte lunch

13.00 Opening en welkom

13.10 Aanleiding digitalisering parkeren in Utrecht

 - Achtergrond

 - Genomen stappen

 - Bedachte voor- en nadelen

 Wilco van de Vosse, Projectleider Informatievoorziening  

 Vergunningen, Toezicht en Handhaving, gemeente Utrecht 

 

14:40 De belangrijkste digitale ingrediënten en hun samenhang

 - Het gedachtegoed van kentekenparkeren

 - Systeem architectuur (intern of extern hosten)

 - Het parkeervergunningen(beheer)systeem  

  en de bezoekersregeling

 - De ParkeerRechtenDatabase (SHPV of marktpartij)

 Spreker: Arie Pijp, Spark

15:20 – 15:40 Pauze

15:40 De invoering: keuzes en aandachtspunten 

 - Welke stappen eerst?

 - Wie te betrekken bij de invoering (projectorganisatie)?

 - De optimalisatieslag: snelle handhaving

 - Kans: parkeerinformatie en monitoring

 - Laag hangend fruit: belparkeren

 - Risicomanagement aandacht voor de gebruiker

 Spreker: Pieter Delleman, Spark



16:00 Alles gereed? Nu doorpakken!

 - Verstrekken van parkeerrechten op de 

  bestemming/ reservering van plaatsen

 - Betere capaciteitsbenutting, werken met open data

 - Andere betaalwijzen

 - In car informatievoorziening

 - Reserveren van parkeerplekken,  

  de ondernemer centraal

 Spreker: Stan van de Hulsbeek, Spark

16:30 Utrecht: en wat is het resultaat?

 - Waar staan we nu?

 - Extra bijvangst

 - Extra complicaties

 Spreker: Wilco van de Vosse, gemeente Utrecht

17:00  Afsluiting 

Datum donderdag 27 februari 2014

Tijd 12:30 - 17:00 uur

Locatie Utrecht (Vergadercentrum Vredenburg 19,  

 op loopafstand van Utrecht CS)  

Kosten Euro 75,00 (excl. BTW)

Aanmelden via:  

Website www.spark-parkeren.nl 

E-mail welmoedrieff@spark-parkeren.nl




