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Evaluatie effecten oegstgeest door invoering betaald parkeren gemeente Leiden

=
=ro
=r

Ruimte
A.M. de Jong
zo maart zorS

team
datum voorstel

-(J
=N
-f

Geachte raad,

In de raadsvergadering van 21 december zorT is aan u toegezegd de evaluatie omtrent de
invoering van het betaald parkeren in de gemeente Leiden aan u te doen toekomen. In onze
vergadering van 20 maart zor8 hebben wij deze evaluatie vastgesteld. U treft deze in de bijlage
aan. Wij trekken in de evaluatie de volgende conclusie:

mededeling

Uit de parkeertellingen blijkt dat op wijkniveau de parkeerdruk op donderdagavond en
zaterdagmiddag is gestegen met 1596 tot zo% (afhankelijk van het tijdstip). De parkeertelling
onderbouwt de Hachten van de hoge parkeerdrukvan de bewoners in de Leidsestraatweg en -in
iets mindere mate- van de Warmonderweg (tussen De Kempenaerstraat en de Marelaan). De
achterliggende straten ervaren wijwel geen effecten van de invoering van het betaald parkeren.
In de huidige situatie kan er niets aan de (lang) geparkeerde auto's worden gedaan; er is
immers geen enkele parkeerrestrictie. De parkeerdruk in de betaald parkeren zone van de
Warmonderweg (tussen de Leidsestraatweg en de De Kempenaerstraat) is afgenomen.
Omdat de parkeerdruk op de Leidsestraatweg erg hoog is en er een redelijk draagvlak onder de
bewoners is, is het voornemen om daar de bestaande blauwe zone uit te breiden. Hiermee
wordt het "gat" gedicht tussen de betaald parkeren zone in Leiden en de huidige blauwe zone
rondom de De Kempenaerstraat. Net zoals de andere bewoners in het blauwe zone gebied,
kunnen bewoners van de Leidsestraatweg zonder eigen parkeergelegenheid, tegen betaling, één

ontheffing krijgen.
Op de Warmonderweg (tussen De Kempenaerstraat en de Marelaan) is de parkeerdruk overdag
toegenomen. In de avonden en nachten, als bewoners thuis zijn, is de parkeerdruk gelijk
gebleven. Deze is dan weliswaar hoog, maar nog acceptabel. Uit de ontvangen reacties van
bewoners is geen draagvlak te vinden voor een maatregel. Derhalve is hier het voornemen om
geen maatregelen te treffen.
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