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Het parkeerbeleid is een onmisbaar onderdeel van een gemeentelijk mobiliteitsbeleid. Het heeft een grote impact op 
de werking van bedrijven, het comfort van klanten en andere gebruikers zoals leveranciers,  en de invulling van de 
(openbare) ruimte.  

Een autoparkeerplaats neemt al snel ruim 10m² in, goed voor zo’n 8 fietsparkeerplaatsen. De weerslag op de 
omgeving is dus niet te onderschatten.  

Bovendien is parkeren niets iets dat alleen automobilisten aanbelangt.  

Er is ook nood aan parkeerplaatsen voor fietsers, ruimte om te laden en te lossen en uiteraard aan open en 
aangename ruimte voor bewoners én bezoekers.  

Een goed parkeerbeleid is dus een ingewikkelde puzzel die gelegd wordt met een heleboel betrokkenen die mee over 
de schouder kijken… 

 

 

 

 

Ondersteuning nodig ? Contacteer je adviseur lokale ondernemersvereniging/regioverantwoordelijke 
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Bij een parkeer- en mobiliteitsplan gaan we uit van een beleid dat ongewenst autogebruik ontmoedigd, dit volgens 

volgens het STOP-principe  

1. eerst Stappers,  
2. dan Trappers (fietsers),  
3. dan Openbaarvervoergebruikers  
4. en pas dan Privévervoer  

 

Dit doen we niet door zomaar parkeerplaatsen te schrappen, maar wel door te streven naar een realistisch evenwicht 

tussen de noden van de verschillende betrokkenen, zoals klanten, bewoners, ondernemers, leveranciers ….  

We houden bovendien rekening met toekomstige evoluties. 

 

 
 

Het parkeerbeleid moet oog hebben voor de economische realiteit. Dit betekent dat we streven naar een plan met 

respect voor de activiteiten van ondernemers, voor het comfort van klanten (of die nu te voet, met de fiets, openbaar 

vervoer of de wagen zijn), voor de mogelijkheden voor leveranciers, en uiteraard voor het dagelijks leven van de 

bewoners.   

Veelal kijkt men naar de functie van de detailhandel in een gemeente: runshopping, funshopping of frunshopping ? 

Deze onderverdeling is geen of/of-kwestie.  

- Op de meeste plaatsen is er een mix tussen beide, zelfs in echte funshoppingsteden. Deze steden (Antwerpen, 
Gent, Kortrijk…) hebben ook een aanbod van runshopping en hebben tegelijk nood aan kortparkeerplaatsen - 
voor wie bestelde goederen gaat ophalen of leveringen doet, en voor klanten die een blitzbezoek brengen.  

- Ook runshoppinggemeenten hebben een (beperkter) aanbod van winkels die meer dan alleen dagdagelijkse 
goederen aanbieden.  
 

Een analyse op microniveau van de situatie is dus noodzakelijk bij het opstellen van een parkeerplan.  

- In een eerste stap moet je kijken welke geografische zones nood hebben aan een nieuwe parkeerbeleid.  
- De situatie in woonwijken die niet of nauwelijks last ondervinden van parkeren kan gerust ongemoeid gelaten 

worden, mits natuurlijk aanpassingen in de ene zone geen overlast veroorzaken in een andere zone. 
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In nagenoeg alle kernen is er nood aan kortparkeerplaatsen.  

Dankzij kortparkeerplaatsen kan men de circulatie stimuleren, waardoor er gedurende de dag meer beschikbare 

plaatsen zijn voor mensen die maar kort in de kern moeten zijn. Gedurende 8 uur op dezelfde plaats staan tegenover 

maximum 30 minuten parkeren geeft in dezelfde tijdsspanne dus (theoretisch) 16 beschikbare plaatsen.  

✓ Voorzie voldoende kortparkeerplaatsen, om zoekverkeer te vermijden 
✓ Controleer en handhaaf: 

o de gekende blauwe schijf (2u parkeren, tenzij anders aangegeven),  
o parkeerautomaten,  
o borden die de tijdsbeperking aangeven,  
o en het shop&go-systeem. Dit laatste is een systeem met een sensor in de grond, waarbij de 

parkeerwachter een melding krijgt wanneer een wagen te lang op dezelfde plaats staat. In de regel 
krijg je een half uur tot 45 minuten gratis parkeertijd.  

 

In de kijker: shop- en go: 

Een systeem met sensoren in de grond biedt de klanten én de ondernemers comfort: 

- klanten kunnen snel en gemakkelijk parkeren zonder een bijkomende actie te moeten voeren zoals het 
nemen van een parkeerticket, het sturen van een SMS of het leggen van een schijf 

- ondernemers en leveranciers kunnen de plaatsen dan weer gebruiken als laad- en loszone 
-  

-  
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Funshoppingsteden trekken volk aan van ver buiten de stad. Om deze bezoekers comfort te bieden is er nood aan een 

vlotte toegang tot de stad met de mogelijkheid om de eventuele wagen enkele uren kwijt te kunnen. Maar ook 

bewoners en werknemers hebben nood aan plaatsen waar ze hun wagen voor enkele uren of zelfs dagen kwijt 

kunnen. Bij voorkeur met goede verbindingen voor het openbaar vervoer en de fiets 

 

✓ Kies voor de juiste voertuig op de juiste plaats: voorbeeld: bezoekers voor enkele uren blijven ondergronds, 
shop & go en bewoners bovengronds. Maak een duidelijke keuze en pas deze consequent toe. 

✓ Vermijd zoekverkeer dankzij eenvoudige en vlotte aanrijroutes naar de parkings en een duidelijke 
parkeergeleiding. 

✓ Voorzie randparkings met een goede verbinding of toegang naar het centrum. Dit kan door aangename 
wandelpaden, goede verbindingen met het openbaar vervoer of een shuttle, het aanbieden van deelfietsen… 

✓ Durf nadenken over autoluwe of autovrije zones, in een constructief overleg met handelaars en ondernemers. 
Deze gebieden kunnen ook tijdelijk autoluw of autovrij gemaakt worden, bvb in het weeken of enkel tijdens 
de winkeluren. 

 

 

 

Willen we mensen stimuleren om met de fiets naar de kern te komen, dan is er nood aan veilige routes en een mooi 

aanbod aan fietsparkeerplaatsen, verspreid over het centrum en op strategische plaatsen. Eén parkeerplaats voor een 

auto biedt al snel plaats aan 8 à 10 fietsen.  

 

✓ Voorzie veilige aanrijroutes 
✓ Voorzien voldoende en voldoende verspreide fietsparkeerplaatsen.  
✓ In grotere steden en bij stations zien we grote, al dan niet bewaakte fietsenstallingen opkomen. Ook hier is 

comfort een belangrijk aandachtspunt. Controle is een extra stimulans opdat mensen hun (dure) rijwiel in de 
stalling durven achterlaten.  

✓ Voorzien laadpalen voor e-bikes 
 

 

 

Autodelen kent een snelle groei in Vlaanderen en is volgens heel wat experts de toekomst voor onze mobiliteit. Ook 

kleinere en landelijke gemeenten starten met autodelen.  

 

✓ Voorzie, wanneer er autodeelsystemen worden opgezet,  in parkeerplaatsen voor autodelen op 
voorbehouden plaatsen. 

✓ Bekijk ook de mogelijkheden voor autodelen bij het ontwikkelen van bouwprojecten.  
✓ Contacteer Autodelen - Carshare Belgium voor meer details en begeleiding. 

  

https://www.autodelen.net/
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Er zijn heel wat mogelijkheden om de klant die een ondernemer opzoekt in zijn verplaatsing een minimum aan 

comfort te bieden.  

 

✓ Voorzie een goede parkeergeleiding en duidelijke borden, zodat helder is welke parkeerplaats onder welk 
regime valt. 

✓ Organiseer een eenvoudig en duidelijk betaalsysteem. 
✓ Hou rekening met wandelafstanden die mensen wil afleggen vanaf de parkeerplaats tot de bestemming:  

o buurtwinkels en lokale centra: maximaal 50 à 100 meter.  
o In grote gewestelijke centra, zoals de funshoppingsteden: bedraagt dit tot 450 à 700 meter. 

✓ Zorg steeds voor toegang voor voetgangers, via goed onderhouden en ruime voetpaden. 
✓ Denk aan voorzieningen voor fietsers: fietsnietjes langs de straat en bewaakte fietsenstallingen waar nodig. 
✓ Zorg voor voldoende kortparkeerplaatsen, zodat er steeds beschikbare plaatsen zijn en het zoekverkeer wordt 

verminderd. 
✓ Stimuleer het gebruik van openbaar vervoer via randparkings met vlotte en betaalbare shuttles naar de kern 

en goede verbindingen vanuit de rand- en buurgemeenten. 
 

 
 

Ondernemingen zijn historisch gegroeid op een bepaalde plaats. Bereikbaarheid, en in het verlengde daarvan de 

parkeermogelijkheden, zijn daarbij voor veel ondernemers een van de bepalende factoren geweest.  

Bij de uitwerking van een nieuw parkeerbeleid houdt men dus best rekening met:  

 

✓ Een gewijzigde parkeer- of verkeerssituatie kan grote druk zetten op de werking van ondernemingen. 
✓ Voorzie voldoende mogelijkheden om te laden en te lossen, zodat vermeden wordt dat leveranciers de weg 

blokkeren en de doorstroming bemoeilijken of laden en lossen simpelweg onmogelijk wordt. 
✓ Voorzie ruime venstertijden voor leveringen en ophalingen. Stem af met de omliggende gemeenten en de 

transportsector, zodat het voor leveranciers mogelijk is om op een efficiënte manier verschillende centra te 
beleveren binnen eenzelfde rit. 

✓ Bied voldoende parkeermogelijkheden aan voor ondernemers die hun job op verplaatsing doen, zoals 
loodgieters of verpleegkundigen. Zij moeten zich, zonder dat er een lange aanvraagperiode nodig is, in 
autoluwe gebieden kunnen begeven of op voorbehouden plaatsen (zoals bewonersplaatsen) kunnen 
parkeren. Speciale parkeerkaarten of doorgangsbewijzen zijn mogelijke oplossingen. 
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In de eerste plaats is het nuttig om een inventaris te maken van gesignaleerde problemen (zoekverkeer, overlast door 

foutparkeerders, te kort aan parkeerplaatsen), duidelijke tekortkomingen en toekomstige knelpunten. 

  

 

 

Een buikgevoel kan geobjectiveerd worden.  

Een zeer simpele studie kan zelf uitgevoerd worden (bv. het aantal bezette plaatsen tellen op een bepaald moment), 

maar voor een iets uitgebreidere studie is het nuttig om een beroep te doen op een gespecialiseerd bureau.  

Voor een onderzoek naar de capaciteit en de bezettingsgraad is voor een middelgrote gemeente snel een budget van 

om en bij de 10.000 euro en meer nodig. 

De vraag die men zich moeten stellen vóór de beslissing over het soort onderzoek, is wat men wil te weten komen 

over het parkeerbeleid en welke locaties worden bekeken. 

Parkeeronderzoek

Uittekenen 
scenario's

Toetsing scenario's

Communicatie

Implementatie

! Handhaving

Evaluatie
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Een greep uit de soorten parkeeronderzoek  

Capaciteitsmeting Hoeveel parkeerplaatsen zijn er? 

Bezettingsgraadmeting Hoe vaak zijn de parkeerplaatsen bezet? 

Duurmeting (‘turnover’) Hoe lang wordt er geparkeerd? 

Betalingsgraadmeting Meting van de betalingsgraad 

Benchmarking Vergelijkend onderzoek 

Zoekverkeer Bewegingen richting parkeerplaatsen 

 

 

✓ Spreek op voorhand af welke parkings worden meegeteld (publieke, private, plaatsen voor opritten en garages, 
plaatsen voor gehandicapten of autodelen…) en hoe niet-gemarkeerde plaatsen geteld worden.  

✓ De standaardomvang van een parkeervak is 5,5 m. Hou rekening 
met parkeerhavens, bomen, laad- en losplaatsen, bushaltes, 
parkeerverbod bij straathoeken… Alle parkeerplaatsen samengeteld 
waar men legaal mag parkeren, vormen uiteindelijk de capaciteit. 

✓ Hou er rekening mee dat het meten van de bezetting slechts een 
momentopname is. Kies dus meerdere en weloverwogen 
meetmomenten. Bijvoorbeeld: een meting op een marktdag, tijdens 
een groot evenement of op de mooiste dag van het jaar is geen 
relevante meting. Kies dus voor gespreide momenten die een zo compleet mogelijk beeld geven. 

 

 

 

Na het opmeten (tellen van het aantal auto’s op een bepaalde plaats) wordt de bezettingsgraad berekend.  

- Men deelt het aantal getelde auto’s door het aantal plaatsen (bruto bezettingsgraad). Dit cijfer kan boven de 
100% liggen, aangezien ook fout geparkeerde auto’s worden meegeteld.  

- Een andere mogelijkheid is het aantal geparkeerde auto’s delen door het aantal auto’s plus de lege plekken 
(netto bezettingsgraad).  
 

Het resultaat van beide kan verschillen, maar standaard wordt een bezettingsgraad van 80% als te hoog beschouwd. 

Chauffeurs krijgen de indruk dat alle parkings vol staan en het zoeken naar een vrije plaats veroorzaakt ongewenst 

zoekverkeer.  

Onder de 50% spreken we van een lage bezetting. Dit biedt mogelijkheden om de dure en schaarse ruimte een andere 

invulling te geven.  

 

 

 

De resultaten van de duurmeting geven een beeld van het aantal kort- en langparkeerders.  

Leggen we dit samen met de capaciteit, bezettingsgraad en de locatie van de parkeerplaatsen, zullen we de grootste 

knelpunten snel kunnen detecteren en zien welke kansen of verschuivingen mogelijk zijn. 

Beschikbare 
vrije ruimte 

Aantal 
parkeerplaatsen 

0-4 m 0 

4-8 m   1 

8-14 m  2 

14-18 m  3 
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Nu het duidelijk is welke de moeilijkheden en opportuniteiten zijn op het vlak van bezetting en over de aard van het 

parkeren (afweging korte tegenover lange duur), kunnen de cijfers afgezet worden tegenover de situatie op het 

terrein. Hoe verhouden die cijfers zich tegenover de parkeernoden van de ondernemers? Welke mix van oplossingen 

kan ervoor zorgen dat er voldoende plaatsen zijn voor langparkeerders en voor runshoppers?  

 

De klassieke (ondergrondse) afgesloten parkings kennen we, deze zijn vaak in privaat beheer, maar er zijn nog heel 

wat andere oplossingen en mogelijkheden om het beleid te sturen. 

 

Blauwe zone: in een blauwe zone moet de parkeerschijf gelegd worden en kan men 2u parkeren per parkeerbeurt 

tussen 9u en 18u tenzij anders aangegeven. Een blauwe zone zal langparkeren onmogelijk of moeilijk maken. Er is 

meer circulatie, waardoor er doorheen de dag meer parkeerplaatsen beschikbaar zijn. 

 

Ultrakort parkeren: parkeren is toegelaten voor een beperkte duur, in de praktijk vaak 15 tot 30 minuten. 

Tegenwoordig is dit vaak bekend als shop&go. Een sensor detecteert wanneer een auto parkeert en wegrijdt. 

Wanneer de auto er nog staat na een bepaalde periode krijgt de parkeerwachter een melding en kan hij of zij een 

retributie uitschrijven. Dit systeem zal circulatie stimuleren en voorziet voldoende vrije plaatsen voor korte bezoeken, 

zodat zoekverkeer en de bijbehorende overlast en onveiligheid worden vermeden. 

 

Randparking: plaats waar men voor lange duur mag staan. Dit is vaak gratis of voor een beperkt bedrag. Goede, veilige 

en aangename wandelroutes of verbindingen naar het centrum kunnen mensen stimuleren om een randparking te 

gebruiken en niet met de wagen tot in het centrum te rijden. 

 

Prijs: op basis van prijs worden plaatsen interessant of minder interessant gemaakt. Zo kan straatparkeren duurder 

zijn dan ondergronds parkeren. Het straatparkeren is dan bijvoorbeeld vooral gericht op bewonersparkeren met 

parkeerkaarten. 

 

Statisch parkeergeleidingssysteem: een dergelijk systeem stuurt het verkeer via niet aanpasbare borden naar de 

parkings. Het risico is dan wel het verkeer naar volle parkings gestuurd wordt. 

 

Dynamisch parkeergeleidingssysteem: een dynamisch systeem van parkeergeleiding stuurt het verkeer richting 

parkings, op basis van real-time informatie. Dit bestaat in verschillende gradaties: van het aangeven van vrij of vol tot 

het sturen van het verkeer via de beste route op basis van de situatie op de wegen.  
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Wanneer duidelijk is welke richting men uit wil, kunnen er een aantal scenario’s gemaakt worden die dan verder 

worden afgetoetst met de stakeholders. Het is noodzakelijk om de filosofie van de scenario’s en dus de volledige 

plannen duidelijk mee te geven, zodat de partners rond de tafel weten welke bewegingsruimte er is. Dit overleg biedt 

de verschillende partijen de mogelijkheid om te wijzen op de knelpunten in de scenario’s en na te gaan welke 

oplossingen er mogelijk zijn.  

Neem de opmerkingen en alternatieven van de stakeholders mee en ga na welke oplossingen al dan niet haalbaar zijn. 

Zorg vervolgens voor de feedback over voorstellen die zijn aanvaard of afgewezen en leg de verfijnde plannen voor 

om zo tot uiteindelijke plannen te komen. 

 

 
 

Ga niet onmiddellijk over op implementatie, maar stel een concrete planning op. Deze planning bevat onder meer de 

stappen op het vlak van communicatie. Ondernemers moeten de kans krijgen zich voor te bereiden en de klanten 

moet duidelijk gemaakt worden dat er een wijziging komt in het parkeerbeleid. Ondersteun als gemeente bijvoorbeeld 

de lokale ondernemers door een campagne om te zetten met affiches en folders over hoe lang en waar men kan 

parkeren of verdeel blauwe schijven aan de klanten.  

 

Ga ook na hoe de handhaving zal gebeuren en hoe de parkeerplaatsen op het openbaar domein zullen worden 

ingericht. Zonder handhaving heeft een parkeerbeleid weinig kans op slagen. Meer en meer gebeurt de handhaving, 

ook in kleinere steden en gemeenten, door een externe firma. Externe parkeerbedrijven kunnen zowel de blauwe 

zones, straatparkeren als shop & go controleren. Dit geeft de zekerheid dat er effectief handhaving zal zijn en de 

gemeente niet noodzakelijk afhankelijk is van het aantal retributies dat wordt uitgeschreven (afhankelijk van het 

contract).  

 

 
 

Evalueer het parkeerbeleid op regelmatige tijdstippen, in samenspraak met ondernemers en bewoners.  

De grote lijnen van een beleid hoeven (meestal) geen bijsturing, maar vaak kunnen kleinere punten verbeterd 

worden. Denk maar aan extra shop & go-plaatsen of extra fietsenstallingen. Deze evaluaties en kleine bijsturingen 

zullen ervoor zorgen dat het parkeerbeleid relevant blijft en meer dan ooit op maat van alle betrokkenen is 

uitgewerkt.  

 


