
 

 

Veelgestelde vragen betaald parkeren Bomenwijk 

Waarom is er gekozen voor een Review Panel? 

Uit eerdere enquêtes blijkt dat er niet voldoende draagvlak is in de Bomenwijk voor het invoeren van 

betaald parkeren. Er is alleen draagvlak in de straten met een groot parkeerprobleem. Maar ondanks dat 

er geen draagvlak is, krijgt de gemeente de laatste jaren nog steeds veel signalen uit de Bomenwijk over 

parkeeroverlast.  Een alternatief voor het werken met enquêtes is de inzet van een zogeheten Review 

Panel. Om de mogelijkheden te verkennen hebben wij gekozen voor een pilot met een Review panel. 

Andere gemeenten hebben hier goede ervaringen mee.  Zoals bijvoorbeeld Gemeente Tilburg en 

Gemeente Deventer. Onze ervaringen met het Review Panel in de Bomenwijk gaan we evalueren. En op 

basis van onze evaluatie bepalen we of deze aanpak ook op toekomstige betaald parkeergebieden gaan 

toepassen. 

 

Wat is een Review Panel? 

Een Review Panel bestaat uit een evenwichtige vertegenwoordiging van alle belanghebbenden 

(bewoners, bedrijven, instellingen enz.) in de wijk. Wanneer voldoende verschillende signalen uit de wijk 

zijn ontvangen voor de uitbreiding van parkeerregulering en de parkeerproblematiek objectief is 

vastgesteld door een parkeerdrukmeting, wordt een Review Panel ingezet. De vraag aan het Review 

Panel is vervolgens niet óf er in de wijk parkeerregulering moet komen, maar hoe.  

 

Hoe wordt een Review Panel samengesteld? 

Op basis van vrijwillige aanmelding en loting. Iedereen uit de wijk krijgt een uitnodiging om deel te 

nemen aan het Review Panel. Wanneer op basis van aanmelding een bepaalde doelgroep 

oververtegenwoordigd is, wordt door middel van loting een selectie gemaakt. Bij 

ondervertegenwoordiging worden de betreffende doelgroepen actief benaderd om deel te nemen aan 

het Review Panel. Het Review Panel bestaat uit mensen die veel kennis hebben van de 

parkeerproblemen in de wijk en de mogelijke oplossingen. Uiteindelijk geeft het Review Panel aan de 

gemeente Delft een weloverwogen advies over de invulling van het betaald parkeren. 

 

Welke kaders zijn belangrijk voor het Review Panel? 

Het college heeft besloten (voorgenomen) om betaald parkeren in de Bomenwijk in te voeren. Dat 

doen we met behulp van een Review Panel. In het Review Panel zitten mensen uit de gemeente én 

bewoners en/of ondernemers uit de Bomenwijk. Samen bepalen de leden van het Review Panel in welke 



 

straten betaald parkeren ingevoerd worden en waar mix- of vergunning parkeerplekken moeten komen. 

Leidraad voor het invoeren van betaald parkeren is de Kadernota Parkeren Delft 2013-2020. 

 

Is er kans dat ik na invoering van betaald parkeren nog steeds moet zoeken naar een plek?  

Zowel op basis van signalen uit de wijk, als uit parkeertellingen blijkt dat het parkeerprobleem in de 

Bomenwijk grotendeels wordt veroorzaakt door mensen die geen directe bestemming in de wijk 

hebben, bijvoorbeeld bezoekers van de binnenstad. Met de invoering van betaald parkeren zullen 

bezoekers van de binnenstad ergens anders een parkeerplaats zoeken. Uit ervaring weten we dat door 

het invoeren van betaald parkeren bewoners makkelijker een parkeerplaats kunnen vinden. Elk jaar 

meten wij de parkeerdruk binnen de betaald parkeergebieden en daaruit blijkt dat er voldoende 

parkeerplekken beschikbaar zijn voor vergunninghouders. Wij verwachten dat hierdoor de parkeerdruk 

in de Bomenwijk straks omlaag gaat. 

 

Wat zijn de resultaten van de parkeerdrukmeting in de Bomenwijk? 

Onderstaande tabel geeft het verloop van de parkeerdruk in de Bomenwijk weer over een periode van 

één week. Dit is een gemiddelde voor de hele Bomenwijk. 

 

Tijdstip Parkeerdruk 

Werkdagochtend 74 % 

Werkdagmiddag 71% 

Werkdagavond 92% 

Werkdagnacht 81% 

Vrijdagavond 77 % 

Zaterdagmiddag 86 % 

Zaterdagavond 90 % 

Zondagmiddag 87 % 

 

De parkeerdruk in de Bomenwijk ligt op het drukste moment (de werkdagavond en zaterdagavond) 

rond de 90%. Dat zijn de momenten waarop bewoners en hun bezoek het meeste willen parkeren en 

wanneer ook bezoekers van de binnenstad gebruik maken van de parkeerplaatsen in de wijk.  

 

Het zwaartepunt van de parkeerdruk ligt rondom de Esdoornlaan en (delen van) de Lindelaan, 

Prunuslaan en Lijsterbeslaan. Op alle meetmomenten ligt de parkeerdruk hier rond de 100%. Deze 

straten vormen dan ook de aanrijroute van de Bomenwijk. Parkeerders bezetten eerst de vrije 

parkeerplaatsen in deze straten en zoeken vervolgens verder naar een parkeerplaats in de omliggende 

straten.  



           

 

 

De parkeerdruk verspreid zich in de avond over de gehele wijk. Alleen de Elzenlaan en Wilgenlaan 

hebben dan een parkeerdruk onder de 90%. Maar ook in die straten is het met een parkeerdruk van 

80% nog altijd druk te noemen.  

 

Uit de parkeerdrukmeting blijkt  dat de cijfers boven de gestelde criteria liggen en daarom heeft het 

college besloten (voorgenomen) om betaald parkeren in de Bomenwijk in te voeren en samen met de 

wijk in gesprek te gaan over de invulling. 

 

Waarom zijn bewoners van de Oude IJsbaan ook betrokken bij het Review Panel? 

De cijfers in de parkeerdrukmeting gaan niet over de Oude IJsbaan. Toch willen wij deze mensen de 

kans geven om nu mee te praten over het betaald parkeren. De invulling van betaald parkeren heeft, 

door uitwijkgedrag, gevolgen voor de parkeerdruk in dit gebied. Deze wijk zou dan ingeklemd worden 

tussen het betaald parkeergebied. 

 

Wat zijn de kosten van betaald parkeren? 

Deze  informatie is te vinden op de website van ParkerenDelft. Het betaald parkeren gebied in de 

Bomenwijk komt straks bij parkeergebied E, dus voor de kosten moet u op deze pagina kijken. 

 

Is er na het invoeren van betaald parkeren garantie op een parkeerplek? 

Betaald parkeren geeft  geen 100% garantie op een parkeerplaats voor de deur. De openbare ruimte is 

van iedereen. Wel vergroot het de kans aanzienlijk op het vinden van een parkeerplek ten opzichte van  

de huidige situatie. 

https://parkerendelft.com/

