
 

 

Bijlage 1: Overzicht inzet maatregelen PWP 2018 
16 februari 2018 

 
Hieronder in het kort een overzicht van de maatregelen die wij in 2018 op het gebied van mobiliteit en 
beheer willen gaan inzetten. De voortgang en uitvoering van het locatieonderzoek naar parkeerdek 
tennispark is er buiten beschouwing gelaten.  
 

Nr. Maatregel  Actie Planning 

1.  Inzet parkeer- en drukke 
dagenregeling  

Onder begeleiding van de gemeente 
gaat PWP samen met 
verkeersbureau Traffic Support een 
parkeer- en drukke dagen regeling 
opstellen voor het gehele jaar 2018.  
De inzet van regelingen (Zomer- en 
Halloween regeling) in 2017 vormen 
hiervoor de basis.  
 
In het plan worden er scenario’s van 
verkeerregelingen uitgewerkt. Doel 
is aanpak brede overlast (niet alleen 
op drukke dagen) en monitoring 
parkeerdruk in de wijk.   
Inzet richt zich voornamelijk op het 
niet laten parkeren in de wijk en 
uitvoeren van proeven met parkeren 
op afstand, inzet tijdelijke extra 
parkeerterreinen en busregeling 
tussen OV punten. 

1e kwartaal 
uitvoeringsplan 
gereed 

2.  Aanpak en controle bus 
parkeren  

In de aanpak van het bus-parkeren 
op de Ringdijk is er samen met 
PWP, SO V&V, SB T&H en Politie 
een plan gemaakt dat bestaat uit : 

1. Aanpak doorstroming 
Ringdijk 

2. Extra parkeercapaciteit  
3. Creëren van een 

parkeerbuffer   
 

1e kwartaal  is punt 
1 en 3 gereed 
 
punt 2 wordt 
meengenomen in 
herinrichting 
rotonde Jasonweg 
(planning juli-aug 
2018, zie brief)  
 

3. Verruimen parkeercapaciteit 
Peppelweg  

Het vergroten van de 
parkeercapaciteit voor bezoeker 
door omvorming van 
langsparkeervakken naar 
haakparkeervakken. Levert 
ongeveer 20 pp extra op. Voor de 
reguliere parkeerdruk (dus ook voor 
bewoner) een positief effect. Kan op 
drukke dagen zorgen voor minder 
overlast in wijkje 

1e kwartaal  

3.  Aanpak en verbeteren 
(fiets)oversteek Ringdijk  

Op twee oversteeklocaties op de 
Ringdijk kan de oversteek verbeterd 
en geoptimaliseerd worden. De 
ontwerpen en inpassing worden nu 
onderzocht.  

1e kwartaal  
ontwerp en 
inpassing gereed 
2e kwartaal 
uitvoering  

4.  Fysieke parkeerbelemmering 
foutparkeren 

 Op twee plekken in de wijken 
worden nog bloembakken geplaatst 
om foutief parkeergedrag door 
bezoeker PWP tegen te gaan.  

1e kwartaal 



 

 

5.  Brede inzet communicatie met 
bewoner en bezoeker  

Samen met PWP en een 
communicatiebureau een plan 
opstellen en uitvoeren om bewoners 
juist en tijdig te informeren en om 
onwenselijk (parkeer)gedrag van de 
bezoeker tegen te gaan.   
Verder heldere klachtenlijn opzetten 
bij gemeente en PWP voor melden 
parkeeroverlast.  

1e kwartaal plan 
gereed, uitvoering 
2e t/m 4e kwartaal 

6.  Afvalplan PWP  Samen met Schone Stad en PWP 
afvalplan opstellen met daarin: 

• Extra locaties prullenbakken 
op looproutes 

• Aanvullende afspraken 
schoonmaak  

• Inzet campagne Nederland 
Schoon op drukke dagen  

1e kwartaal  

 
Verdere acties: 
 

 Het beheerplan gaat aan de hand van bovenstaande punten herschreven worden, waarbij we de 
focus leggen op het vastleggen van (bestuurlijke) afspraken voor de uitvoering en inzet van 
maatregelen.   
 

 De werkgroep en klankbordgroep van bewoners wordt begin en half maart bij elkaar geroepen op 
plan van aanpak 2018 met daarin status locatie voor permanente parkeerplaatsen,  mobiliteit en 
beheer te bespreken. 
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