
 

 

 

 

 

 

Commissie Stadsontwikkeling en Beheer 

Maandag 29 augustus  

Jacqueline van Dongen 

Parkeervisie Den Helder 



Visie per  gebied: 

 Stadshart 

• Wijken 

• Kust 

• Haven 

Mobiliteit en duurzaamheid 

Fiets 

 

Onderwerpen in Parkeervisie 



 Stadshart 

 Financiën 

 Proces 

 Motie 
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Vanavond te bespreken 



 Scenario’s parkeren stadshart  in raadscommissie S&B 
24 augustus 2015 gepresenteerd door wethouder Kos 

 Coalitieakkoord vertaald in begroting 2016-2019. In 
afwachting Parkeervisie tijdelijke maatregelen voor 
gratis parkeren een jaar verlengd. 

 Kadernota motie aangenomen om per 1 december 
2016 vrij parkeren in te voeren en incidenteel te 
dekken voor drie jaar. Inzicht in kosten en 
opbrengsten. 
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Proces tot dit moment 



 
 Vrij parkeren 

1 

€ 0 

€ 100.000 

€ 200.000 

€ 300.000 

€ 400.000 

€ 500.000 

€ 600.000 

€ 700.000 

€ 800.000 

€ 900.000 

€ 1.000.000 

Inkomsten Kosten

 
 

• Geen kosten parkeerder 
• Geen kosten handhaving  

 
• Hogere parkeerdruk 

stadshart 
• Minder parkeerruimte 

bezoekers  
• Grote kans op overlast 

door foutparkeren 



Actieplan Mobiliteit Texel 

• Doel is stimuleren gebruik andere vervoerswijzen 

• Betaald parkeren voor heel Texel (openbare weg) 

• Betere parkeerfaciliteiten bekostigd door Texelvignet 
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Effect in Den Helder te zien 
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Texelgangers 
 

ernstige parkeerdruk 

toenemende parkeerdruk 



 Parkeerplaatsen voor vrij parkeren dicht bij het centrum 
vrij houden voor bezoekers. Voorkomen langparkeren door 
werknemers en ondernemers in het centrum  

 Parkeerdruk in woonbuurten tegengaan 
 Parkeerdek Kroonpassage wordt gehuurd door gemeente 

tot 2020. Lang parkeren moet worden voorkomen volgens 
contract.  

 Experiment conform motie: drie jaar 
 Onderzoek naar effecten Texelverkeer en benodigde 

parkeervoorzieningen daarvoor te betalen door 
gebruikers. 
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Voorstel college 



 
Voorstel College 

€ 0 

€ 100.000 

€ 200.000 

€ 300.000 

€ 400.000 

€ 500.000 

€ 600.000 

€ 700.000 

€ 800.000 

€ 900.000 

€ 1.000.000 

Inkomsten Kosten

 
• Ruimte voor bezoekers 
• Parkeerdruk op 

piekmomenten 
• Meer doorstroming 
• Enige inkomsten uit 

parkeren 
 
 

 
• Handhaving nodig 
• Hogere kosten, lagere 

inkomsten 
• Druk op bezoekers 

i.v.m. parkeertijd 



 Kan bezoeker in/bij centrum gratis parkeren : ja 

 Bewoners hebben voldoende parkeerruimte : ja 

 Parkeertarieven gaan niet omhoog en worden niet 
geïndexeerd 

 Bernhardplein, Kroonpassage en Prins 
Hendriklaan/Spuistraat € 1,80 eerste uur, 2e t/m 4e uur 
gratis 

 Ter bescherming bewoners parkeertarief Gravenstraat en 
Breewater naar € 2 per uur 

 Maximale parkeerduur in blauwe zones naar 4 uur. 
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Wat betekent het daadwerkelijk 


