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Het parkeerbeleidsplan van Hillegom is opgebouwd uit vier deelnota’s met een algeme-

ne inleiding. De Deelnota Centrum vormt de eerste deelnota, deze Deelnota Hillegom is 

het tweede deel. Daarnaast bestaat het parkeerbeleidsplan van Hillegom uit:  

■ Deelnota Hillegom; 

■ Deelnota Gehandicaptenparkeren; 
■ Deelnota Parkeernormen. 
 

Deze deelnota gaat eerst in op de beleidsuitgangspunten van de woon- en werk-

gebieden in Hillegom. Vervolgens wordt het parkeerbeleid voor deze gebiedstypen nader 

uitgewerkt in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 gaat in op een aantal specifieke thema’s, zoals 

parkeernormering en autodelen. Tot slot wordt in hoofdstuk 5 met het uitvoerings-

programma beschreven hoe dit in de praktijk wordt gebracht. 
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Woongebieden 

In de woongebieden moeten voor bewoners en hun bezoek voldoende parkeerplaatsen 

zijn. De woongebieden in Hillegom zijn homogene woongebieden met weinig andere 

functies. Daardoor wordt eventuele overlast vooral door bewoners zelf veroorzaakt en zal 

parkeerregulering nagenoeg geen bijdrage leveren aan het verbeteren van de parkeer-

situatie. Het uitgangspunt is en blijft daarom om in de woongebieden geen parkeerregu-

lering in te voeren. In woongebieden waar onvoldoende parkeergelegenheid beschikbaar 

is, zal bij herinrichting worden bezien of (eenvoudig) parkeerplaatsen kunnen worden 

toegevoegd. Bij deze afweging zal ook het gebruik van de parkeerplaatsen op eigen 

terrein worden meegewogen. 

 

Werkgebieden 

In werkgebieden moeten voldoende parkeerplaatsen zijn voor werknemers en zakelijk 

bezoek. De werkgebieden zijn zo vormgegeven dat het parkeren voornamelijk op het 

eigen terrein bij de bedrijven plaatsvindt. 

 

Parkeerbeleid is het verdelen van schaarse ruimte onder verschillende doelgroepen. Voor 

deze verdeling kiezen we de volgende concrete beleidsuitgangspunten:  

1. In de woongebieden moeten voor bewoners en hun bezoek voldoende par-

keerplaatsen zijn. Dat betekent dat overloop van parkeerders van buiten de 

woonwijk moet worden vermeden.  

2. · In werkgebieden moeten voldoende parkeerplaatsen zijn voor werknemers en 

zakelijk bezoek, zoveel mogelijk op eigen terrein. 
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3.1 Gebiedsindeling 

Parkeren gaat over het verdelen van schaarste. Dat vereist het maken van keuzes. Het 

beleidsuitgangspunt is dat in Hillegom, per gebiedstype, de prioriteit bij het voorzien in 

de parkeerbehoefte, steeds bij andere doelgroepen wordt gelegd. De inzet van de  

beleidsinstrumenten wordt hierop dan ook steeds aangepast. In figuur 3.1 zijn de onder-

scheiden gebieden weergegeven. Voor het centrum is dit uitgewerkt in een aparte deel-

nota. Deze deelnota gaat in op de overige gebieden. 

 

 
 

Figuur 3.1: Gebiedsindeling 
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3.2 Woongebieden 

3.2.1 Huidige parkeersituatie 

Kenmerkend voor de woongebieden van Hillegom is dat het parkeren niet gereguleerd is 

en dat bij de woningen relatief veel parkeerplaatsen op eigen terrein beschikbaar zijn. 

Circa 30% van de totale capaciteit in de woonwijken bevindt zich op eigen terrein. 

Uit gehouden parkeeronderzoek in de periode 2010-20121 blijkt dat ’s nachts circa 70% 

van de parkeerplaatsen op straat bezet zijn en circa 60% van de parkeerplaatsen op 

eigen terrein. Overdag is de bezetting een stuk lager; op straat is circa 45% van de  

parkeerplaatsen bezet. Daarbij zijn een aantal opvallende elementen waar te nemen: 

■ De parkeerdruk is per wijk verschillend. Met name in Elsbroek ligt de parkeerdruk 

hoger, gemiddelde parkeerdruk ’s nachts is daar circa 75%. Als gevolg van deze hoge 

parkeerdruk worden ook de parkeerplaatsen op eigen terrein beter gebruikt. 

■ De woonwijk direct grenzend aan het centrum kent overdag een hogere parkeerdruk 

dan de andere woongebieden. De parkeerdruk is hier circa 60%. Deze hogere  

parkeerdruk kan worden verklaard doordat in deze wijk ook een aantal winkels  

gevestigd is. Bovendien staan ook bezoekers en werkers aan het centrum hier gepar-

keerd (uitwijkgedrag als gevolg van de parkeerschijfzone). 

■ Op straatniveau zijn grote verschillen in parkeerdruk waar te nemen. Sommige straten 
kennen een hoge parkeerdruk (meer geparkeerde auto’s geparkeerd dan parkeer-

plaatsen), terwijl in andere straten de parkeercapaciteit bijna ongebruikt is.  

 

Op basis van de parkeerdruk in de woongebieden kan worden geconcludeerd dat in de 

woonwijken voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Ook op locaties waar een hoge 

parkeerdruk wordt ervaren zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar. Uit de parkeer-

onderzoeken komt namelijk naar voren dat in de aangrenzende straat of op eigen terrein 

nog voldoende vrije parkeercapaciteit beschikbaar is.  

 

In woongebieden is voldoende parkeerruimte: in een enkele straat is de parkeerdruk 

hoog, maar dan zijn er op eigen terrein of in de directe omgeving nog wel parkeer-

plaatsen vrij.  

 

 

3.2.2 Parkeercapaciteit en benutting 

 

Aantal 

Om een goede en acceptabele parkeersituatie te behouden in de woonwijken is het 

belangrijk dat parkeerplaatsen bij opheffen worden gecompenseerd (bij hoge parkeer-

druk) en bij nieuwbouwontwikkelingen worden gerealiseerd. Om te bepalen of er in een 

gebied voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn, dient sprake zijn van een accepta-

bele parkeersituatie. In de woongebieden is een bezettingsgraad van 90% in de nacht en 

85% overdag acceptabel.  

 

                                                           
1  ‘Parkeeronderzoek Elsbroek c.a. Hillegom’, Delft Infra Advies, 10 augustus 2010 en ‘Parkeer-

onderzoek Hillegom noord c.a.’, Delft Infra Advies, 30 maart 2012 en ‘Parkeeronderzoek  
Hillegom’, Kragten, juni 2010. 
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Wanneer ten gevolge van herinrichting en plaatsing van afvalcontainers en dergelijke 

parkeerplaatsen worden opgeheven, zullen deze parkeerplaatsen worden gecompen-

seerd op het moment dat de parkeerdruk in de omgeving hoger dan 80% is, dan wel dat 

deze als gevolg van de herinrichting de parkeerdruk van 80% doet overschrijden. Op 

deze manier wordt een parkeersituatie behouden waarbij ook in de toekomst voldoende 

parkeerplaatsen beschikbaar zijn. 

 

Eenvoudige uitbreidingsmogelijkheden 

De groei van de automobiliteit (gebruik van de auto en het bezit daarvan) kan in som-

mige, bestaande gebieden leiden tot een structureel lokaal tekort aan parkeerplaatsen. 

Invoering van parkeerregulering kan in deze gebieden zelf verlichting bieden, maar zal 

de parkeerdruk ook deels naar aanliggende gebieden verplaatsen (het zogeheten water-

bedeffect). De parkeerplaatsen op eigen terrein zullen beter benut gaan worden. Een 

dergelijke maatregel zal in de woongebieden op veel weerstand stuiten en de admini-

stratieve last voor de gemeente doen vergroten. De geparkeerde auto’s zijn namelijk van 

de bewoners zelf. Dit betekent dat een ontheffingensysteem moet worden opgetuigd en 

dat er handhavend moet worden opgetreden. Gesteld kan worden dat een dergelijke 

maatregel veel te zwaar is ten opzichte van de huidige parkeersituatie en niet de  

gewenste oplossing biedt voor de beperkte problematiek. 

 

Om situaties waar de parkeerdruk te hoog is en de alternatieven in aangrenzende gebie-

den beperkt het hoofd te bieden zal de oplossing worden gezocht in de vorm van her-

inrichting. Dit met als doel extra ruimte te creëren voor de aanleg van parkeercapaciteit. 

In dit verband kan gedacht worden aan de volgende oplossingsrichtingen (in willekeurige 

volgorde en zonder uitputtend te willen zijn): 

■ instellen van eenrichtingsverkeer in combinatie met tweezijdig, schuin of haaks  
parkeren (onderzoek naar de verkeerscirculatie is noodzakelijk); 

■ parkeren met twee wielen op het trottoir toestaan via bebording (tijdelijke maatregel) 
en via herinrichting door het versmallen van de stoep (permanente maatregel) meer 

ruimte voor parkeren creëren, mits aan minimaal één zijde van de straat voldoende 

ruimte overblijft voor rolstoelen;2  

■ dubbelgebruik van parkeercapaciteit op nabijgelegen bedrijventerreinen; 
■ opheffen groenvoorzieningen; 

■ revitalisering van woonmilieus door de sloop van bebouwing, eventueel in combinatie 
met (kleinschalige) gebouwde parkeervoorzieningen. 

 

Zoals in paragraaf 3.1.1 is aangegeven is de parkeerdruk in de woonwijken op dit  

moment over het algemeen nog onder de 80%. Per buurt of straat kunnen echter grote 

verschillen in parkeerdruk voorkomen. Of hier al of niet extra parkeercapaciteit gemaakt 

moet worden hangt af van verschillende factoren, zoals verkeersveiligheid, mogelijk-

heden voor capaciteitsuitbreiding en draagvlak bij bewoners. Dit vergt dus maatwerk. 

 

                                                           
2  Minimale trottoirbreedte 1,2 meter (bron: CROW, ASVV 2012, oktober 2012). 
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Bij de keuze om te komen tot een of meerdere goede oplossingen is de betrokkenheid 

van bewoners van belang. Hiertoe dienen verschillende mogelijkheden (visueel) in kaart 

te worden gebracht. Via een inspraakprocedure kan vervolgens besloten worden welke 

maatregelen voor het betreffende gebied het meest effectief en het meest gedragen 

worden. Daarnaast dienen nood- en hulpdiensten (brandweer, ziekenvervoer) betrokken 

te worden bij de planvorming. 

 

In bijlage 1 is een stroomschema opgenomen dat kan worden gehanteerd bij het over-

gaan tot aanpak van de parkeerproblematiek in woongebieden. 

 

Parkeerplaatsen bij woningen  

De ervaring leert dat bij woningen de parkeerplaatsen op eigen terrein niet altijd even 

efficiënt worden gebruikt. Wanneer voldoende parkeergelegenheid voor bewoners op de 

openbare weg beschikbaar is, kan parkeeroverlast ontstaan.  

In gebieden waar parkeerregulering van kracht is, wordt het gebruik van parkeerplaatsen 

op eigen terrein gestimuleerd door de uitgifte van vergunningen te koppelen aan de 

aan- of afwezigheid van parkeerplaatsen op eigen terrein. In niet-gereguleerde gebieden 

kan het gebruik niet afgedwongen maar wel gestimuleerd worden door communicatie.  

 

3.2.3 Regulering en handhaving 

Parkeerregulering is een maatregel om parkeeroverlast te bestrijden en te voorkomen. 

Voor de woongebieden in Hillegom geldt dat eventuele parkeeroverlast vooral door de 

bewoners zelf wordt veroorzaakt. Daarom wordt ervoor gekozen om in principe in de 

woongebieden geen parkeerregulering in te voeren.  

 

Om in de woongebieden een goede parkeersituatie te behouden wordt ingezet op de 

volgende elementen: 

■ Benutten van parkeerplaatsen op eigen terrein.  
Een aantal woongebieden in Hillegom is ontworpen met parkeerplaatsen op eigen 

terrein (vooral bij woningbouw na 1970). Voor het behouden/verkrijgen van een  

acceptabele parkeersituatie is het gebruik van deze parkeerplaatsen noodzakelijk. Het 

is daarom ook belangrijk dat deze parkeerplaatsen in stand gehouden worden. Hier 

dient de gemeente handhavend op te treden. 

Bewoners kunnen wel een vergunning aanvragen voor het opheffen van een  

parkeerplaats op eigen terrein, voor bijvoorbeeld een transformatie van garage naar 

bijkeuken. De gemeente toetst hierbij of de op te heffen parkeerplaats kan worden 

gecompenseerd in de openbare ruimte. Alleen in dat geval wordt de vergunning voor 

het opheffen van de parkeerplaats op eigen terrein verleend. 

■ Handhaven op foutparkeren.  

In de woongebieden wordt ook parkeerruimte ingenomen door ‘obstakels’. Dit zijn 

bijvoorbeeld aanhangers, caravans en containers. Op dit moment wordt circa 0,3% van 

de parkeerruimte ingenomen door obstakels. Handhaving op foutparkeren en het  

stallen van obstakels is op basis van de APV. 

 

Als de parkeerdruk in een woonwijk hoger wordt, zoeken we oplossingen op maat: 

soms kunnen nog eenvoudig extra parkeerplaatsen gemaakt worden, soms kan de 

ruimte op eigen terrein beter benut worden.  
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3.3 Werkgebieden 

De gemeente Hillegom kent een aantal werkgebieden: bedrijvenpark Treslong, bedrij-

venterrein Horst ten Daal, bedrijventerrein Hillegommerbeek en bedrijventerrein Hille-

gom-Zuid. Daarnaast is ook een perceel ten oosten van de Van den Endelaan, tussen de 

Wilhelminalaan en het Fioretti College aangeduid als werkgebied: het terrein van Draka. 

In deze werkgebieden ligt 75% van de parkeercapaciteit op eigen terrein. Deze parkeer-

plaatsen worden goed gebruikt en van parkeeroverlast is geen sprake. 

 

Om een goede en acceptabele parkeersituatie te behouden is het belangrijk dat parkeer-

plaatsen bij opheffen worden gecompenseerd (bij hoge parkeerdruk) en bij nieuwbouw-

ontwikkelingen worden gerealiseerd. Om te bepalen of er in een gebied voldoende 

parkeerplaatsen beschikbaar zijn, moet er sprake zijn van een acceptabele parkeersitua-

tie. In de werkgebieden is een bezettingsgraad van 90% overdag acceptabel.  

 

In de werkgebieden wordt ingezet op het parkeren op eigen terrein bij de bedrijven. Dit 

betekent dat bij nieuwbouwontwikkelingen voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein 

worden gerealiseerd. Parkeerregulering is in de werkgebieden in principe niet aan de 

orde, er is immers weinig openbare parkeerruimte. Wanneer in de toekomst blijkt dat de 

parkeerplaatsen op eigen terrein slecht worden gebuikt en parkeeroverlast op de open-

bare parkeerplaatsen ontstaat, zal worden overgegaan tot parkeerregulering. Het instel-

len van een parkeerschijfzone ligt dan het meest voor de hand. 

 

In werkgebieden moet het parkeren zoveel mogelijk op eigen terrein plaatsvinden.  
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3.4 Stationsomgeving 

3.4.1 Huidige parkeersituatie 

Bij het station van Hillegom zijn circa 135 

parkeerplaatsen gerealiseerd voor P+R. 

Deze parkeerplaatsen worden goed ge-

bruikt, overdag is 95% tot 100% van deze 

parkeerplaatsen benut. Hiermee kan 

worden gesteld dat de P+R in Hillegom 

een succes is. Een element dat bijdraagt 

aan dit succes is het feit dat het parkeren 

op de P+R gratis is. Dit in tegenstelling 

tot veel van de omliggende P+R-voorzie-

ningen, zoals bij station Heemstede, 

waar voor het parkeren betaald moet 

worden. 

 

Ook de woonomgeving rondom het 

station merkt het succes van de P+R.  

In de straten grenzend aan het station (Parallelweg, 2e Loosterweg, 1e Loosterweg en 

Stationsweg) wordt ook veelvuldig door treinreizigers geparkeerd. Hoewel de parkeer-

druk gemiddeld in deze straten acceptabel is (gemiddeld maximaal 70%), valt het wel op 

dat met name overdag de parkeerdruk oploopt naar mate de afstand tot het station 

kleiner wordt. Reizigers die geen plaats kunnen vinden op de P+R gaan immers zo dicht 

mogelijk bij het station staan. 

 

De gratis P+R-voorziening wordt zeer goed gebruikt. Soms is de voorziening te klein, 

zodat parkeeroverlast in omliggende woonstraten ontstaat.  

 

3.4.2 Toevoeging parkeercapaciteit en eventuele regulering 

Hoewel de P+R-voorziening vol staat, en uitwijkgedrag richting de aangrenzende straten 

optreedt, vindt de gemeente Hillegom het belangrijk dat het parkeren op de P+R voor-

ziening gratis is en blijft. Daarom wordt ingezet op uitbreiding van de parkeercapaciteit 

bij het station. Hiervoor is nader onderzoek nodig. Zowel voor de mogelijkheden tot 

uitbreiding, als de effecten hiervan op het autoverkeer. Bij het station geldt immers: 

extra aanbod, schept extra vraag. In het uitvoeringsprogramma wordt hier nader op 

ingegaan. 

 

Verwacht wordt dat met de uitbreiding van de parkeercapaciteit op de P+R de parkeer-

druk in omliggende woonstraten (als gevolg van parkerende treinreizigers) weer tot een 

normaal niveau wordt teruggebracht. Alleen als het niet (of in onvoldoende mate) moge-

lijk is om aan de parkeercapaciteit bij het station te verhogen, kan een blauwe zone 

ingevoerd worden om de overlast in woonstraten rond het station te beperken. Uiteraard 

krijgen de bewoners dan een ontheffing voor het (lang) parkeren in de blauwe zone. 

Klachten uit deze straten kunnen aanleiding vormen voor onderzoek. Ook hiervoor kan 

het stroomschema uit bijlage 1 worden gehanteerd. 
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Een eventuele blauwe zone nabij het station hoeft overigens niet de gehele dag geldig 

te zijn. Om treinreizigers uit woonstraten te weren, is het afdoende om te reguleren op 

werkdagen tussen 10.00 uur en 14.00 uur met een maximale parkeerduur van 2 uur.  

 

We kijken eerst of we extra P+R-plaatsen kunnen realiseren om aan de vraag te  

voldoen. Als dat niet lukt, moet misschien een parkeerschijfzone in omliggende woon-

straten ingevoerd worden, om overlast van parkerende forenzen te voorkomen. 

 

 

Samenvatting beleidskeuzes Hillegom (exclusief centrum):  

1.  In de woongebieden met hoge parkeerdruk zal bij herinrichting worden beke-

ken of en waar eenvoudig parkeerplaatsen zijn toe te voegen. 

2.  In de woongebieden blijft parkeren ongereguleerd. 

3.  Bij het opheffen van parkeerplaatsen moeten deze worden gecompenseerd 

wanneer de parkeerdruk hoger wordt dan 80% in woongebieden of hoger dan 

90% in werkgebieden. 

4.  Parkeren P+R blijft gratis, onderzocht wordt of uitbreiding van de P+R-

parkeercapaciteit mogelijk is. 

5.  (Alleen) in het geval dat de parkeeroverlast in de stationsomgeving niet opge-

lost kan worden door uitbreiding van de parkeercapaciteit, wordt een parkeer-

schijfzone ingezet om overlast voor bewoners te beperken. 
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4.1 Handhaving 

Handhaving is een essentiële voorwaarde voor het slagen van parkeerbeleid, dit geldt 

zowel voor het handhaven van de parkeerschijfzone als het handhaven op foutparkeren 

en het stallen van aanhangers en dergelijke. Zonder handhaving wordt het door de  

gemeente gevoerde beleid niet serieus genomen en zullen de doelstellingen die met het 

parkeerbeleid worden beoogd niet worden gerealiseerd. Handhaving op naleving van de 

regels is daarom noodzakelijk. 

In de woonwijken is het belangrijk dat regelmatig wordt gehandhaafd op het stallen van 

aanhangers, caravans, containers en dergelijke. Met name in die woongebieden waar de 

parkeerdruk hoog is, zorgt het stallen van deze obstakels er voor dat er minder parkeer-

ruimte beschikbaar is voor auto’s. 

Hillegom handhaaft met drie BOA’s met bevoegdheid Domein 1: Openbare Ruimte. Zij 

controleren binnen de gemeente op onder andere foutparkeren en andere overtredingen 

van de APV.  

 

Hillegom blijft met drie opsporingsambtenaren controleren op foutparkeren.  

 

 

4.2 Monitoring  

Parkeerbeleid is niet statisch. Daarom is het belangrijk de parkeersituatie te volgen. Op 

deze manier kan de gemeente overzicht houden op het effect van het gevoerde beleid 

en de nieuwe ontwikkelingen binnen de gemeente. Op basis van resultaten vanuit de 

monitoring kan indien nodig tijdig worden bijgestuurd. 

 

De monitoring van het parkeerbeleid bestaat uit de volgende onderdelen: 

■ Parkeerdrukmeting. Met een parkeerdrukmeting wordt bepaald of het parkeeraanbod 

aansluit bij de parkeervraag. Als de parkeerdruk op meerdere momenten groter blijkt 

te zijn dan 85%, wordt onderzocht of en welke maatregelen nodig zijn. De parkeer-

drukmeting dient eens in de drie jaar, of vaker indien daar aanleiding toe is, gehou-

den te worden. 

4  
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■ Parkeermotiefmeting. Een parkeermotiefmeting toont aan welke doelgroepen gebruik 
maken van de parkeercapaciteit. Dit is met name van belang in gebieden met  

parkeerregulering om te zien of de regulering het gewenste effect heeft. De parkeer-

motiefmeting wordt in de gereguleerde gebieden samen met de parkeerdrukmeting 

uitgevoerd. 

■ Parkeerduurmeting. In de parkeerschijfzone dient eenmaal per jaar een parkeerduur-

meting gehouden te worden. Hiermee wordt bekeken of de parkeerduurbeperking in 

de parkeerschijfzone goed werkt en of de handhaving naar behoren functioneert. 

■ Klachten. Binnenkomende klachten op het gebied van parkeren geven een goed 

beeld van veranderingen in de parkeersituatie. 

 

 

4.3 Parkeernormering 

Om ervoor te zorgen dat bij (ver)bouwplannen voldoende parkeerplaatsen worden  

gerealiseerd, is het toepassen van parkeernormen noodzakelijk. Op die manier wordt de 

extra parkeervraag ten gevolge van het (ver)bouwplan niet zonder meer afgewenteld op 

het bestaande openbare parkeeraanbod. 

 

Aan de hand van parkeernormen kan worden bepaald hoeveel parkeerplaatsen bij een 

ontwikkeling gerealiseerd moeten worden. De parkeernorm is afhankelijk van de func-

tie(s) die in het (ver)bouwplan worden ondergebracht en van de locatie van de ontwik-

keling. Op die manier wordt met de parkeernorm recht gedaan aan: 

■ de mobiliteitskenmerken van de gebruikers; 
■ de bereikbaarheidskenmerken van de locatie, zoals de aanwezigheid van openbaar 
vervoer en fietsvoorzieningen. 

 

De parkeerplaatsen moeten op eigen terrein, dus binnen de grenzen van het te ontwik-

kelen kavel, gerealiseerd worden. Wanneer het niet mogelijk is om de parkeerplaatsen 

op eigen terrein te realiseren, kunnen deze ook in de openbare ruimte worden gereali-

seerd. Uitgangspunt hierbij is dat de kosten die hiermee gepaard gaan voor rekening zijn 

van de aanvrager/ontwikkelaar. De parkeernormen en hoe deze te gebruiken zijn, zijn 

opgenomen in de Deelnota Parkeernormen. 

 

Bij nieuwe functies moeten op eigen terrein voldoende parkeerplaatsen worden  

gemaakt. In de Deelnota Parkeernormen staat precies hoeveel (afhankelijk van functie 

en locatie).  

 

 

4.4 Parkeren van overige voertuigen 

De gemeente Hillegom werkt in beginsel mee aan de realisatie van parkeerplaatsen voor 

bepaalde doelgroepen, maar dat mag niet ten koste gaan van de parkeerkwaliteit voor 

overige gebruikers. Tevens geldt dat de kosten voor aanvullende maatregelen voor de 

aanvrager/gebruiker zijn. In deze paragraaf is het parkeerbeleid voor een aantal overige 

voertuigen uitgewerkt. Voor voertuigen die niet in deze paragraaf afzonderlijk zijn ver-
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meld (bijvoorbeeld artsenparkeren en brommobielen) gelden de in deze alinea beschre-

ven uitgangspunten: ‘faciliteren, maar niet ten koste van’ en ‘kosten voor aanvrager/ 

gebruiker’. 

 

4.4.1 Vrachtwagenparkeren 

Het parkeren voor grote voertuigen is in de APV geregeld. In de APV is opgenomen dat 

het binnen de gemeente Hillegom verboden is een vrachtwagen (groot voertuig) te 

parkeren langs de openbare weg. Twee locaties zijn aangewezen waar grote voertuigen 

mogen parkeren. Deze locaties zijn: Ampèrestraat en langs de Jonkheer Mockkade (zuid-

zijde) en de Industriekade. 

 

De meeste parkeerplaatsen zijn niet geschikt voor vrachtauto’s. Daarom mogen die 

alleen parkeren op daartoe aangewezen locaties (geregeld in de APV).  

 

Op dit moment bieden deze locaties voldoende ruimte om het parkeren door vracht-

wagens op te vangen. Wel is het van belang het aantal geparkeerde vrachtwagens te 

monitoren. Bij een toenemende vraag kan de beschikbare parkeerruimte onvoldoende 

zijn. Op dat moment dient overwogen te worden om het parkeren door grote voertuigen 

ook op een andere locatie toe te staan. 

 

4.4.2 Gehandicaptenparkeren 

De houder van een (Europese) Gehandicaptenparkeerkaart mag (volgens wettelijke 

regels): 

■ gratis en zonder parkeerduurbeperking op de algemene gehandicaptenparkeerplaat-

sen parkeren; 

■ zonder parkeerduurbeperking in de blauwe zone parkeren; 
■ maximaal 3 uren op een locatie met een parkeerverbod parkeren. 

 

 

Bewoners die beschikken over een Gehandicaptenparkeerkaart Bestuurder kunnen in 

aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Om hiervoor in 

aanmerking te komen gelden een aantal eisen. Deze eisen en de bijbehorende beleids-

regels zijn nader uitgewerkt in de Deelnota Gehandicaptenparkeren. 

 

4.4.3 Autodelen 

Op dit moment is de Mywheels (voorheen Wheels4All) actief in Hillegom met het  

aanbieden van deelauto’s. Het bedrijf werkt volgens het principe dat een auto in een 

bepaalde omgeving geparkeerd staat en daardoor geen gereserveerde parkeerplaats 

heeft. Zij maken dus gebruik van de beschikbare parkeerruimte.  

 

Andere aanbieders van autodelen, zoals GreenWheels en ConnectCar, maken gebruik van 

gereserveerde parkeerplaatsen. De gemeente Hillegom wil hier aan meewerken. De 

aanbieder van autodelen kan daarom een aanvraag indienen voor een gereserveerde 

parkeerplaats. Hierbij geeft de aanvragende organisatie beargumenteerd het aantal en 

Gehandicapten met een (Europese) Gehandicaptenparkeerkaart hebben veel extra  

mogelijkheden om te parkeren. Hillegom volgt de standaard beleidsregels.  
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de gewenste locatie aan. De gemeente zal vervolgens beoordelen in hoeverre het moge-

lijk en wenselijk is om de aanvraag te honoreren. De kosten voor het realiseren van deze 

gereserveerde parkeerplaatsen zijn voor rekening van de aanvrager. De aanvrager dient 

een private partij op het gebied van autodelen te zijn, waarbij iedereen de diensten kan 

afnemen via abonnementen of andersoortige vergoedingen. Particuliere initiatieven 

vallen hier niet onder. 

 

De gemeente Hillegom werkt mee aan private initiatieven voor autodelen. Hiertoe 

kunnen parkeerplaatsen worden gereserveerd, maar de kosten daarvan zijn wel voor 

rekening van de aanvrager.  

 

4.4.4 Elektrische oplaadpunten  

Elektrisch Vervoer wint steeds meer aan populariteit in Nederland als gevolg van de 

toenemende keuze in dergelijke voertuigen. Het gaat hierbij om zowel fietsen als auto’s. 

Belangrijk kenmerk van een elektrisch voertuig is dat zij moet worden opgeladen. Daarbij 

is de actieradius van deze voertuigen nog beperkt en neemt het opladen enige tijd in 

beslag.  

Bij het faciliteren van elektrische oplaadpunten is onderscheid te maken naar het  

oplaadpunt bij de woning en het oplaadpunt bij de bestemming. De gemeente Hillegom 

heeft op dit moment twee elektrische oplaadpunten in de openbare ruimte.  

 

Het plaatsen van elektrische oplaadpunten bij woningen wil de gemeente Hillegom op 

termijn gaan faciliteren. Hieraan zijn, net als bij de overige voertuigen, een aantal voor-

waarden aan verbonden. Deze voorwaarden zijn: 

■ de aanvrager kan niet beschikken over een parkeerplaats op eigen terrein; 
■ de parkeerdruk in de omgeving is niet hoger dan 85%; 
■ binnen een straal van 300 meter rondom de woning is geen ander oplaadpunt  

aanwezig; 

■ de oplaadvoorziening dient voor een ieder toegankelijk te zijn voor het opladen van 
elektrische voertuigen; 

■ de kosten voor het realiseren van het oplaadpunt, die niet worden gedragen door de 
netbeheerder of leverancier, zijn voor rekening van de aanvrager. 

 

Hillegom heeft twee openbare laadpalen en werkt (onder voorwaarden) mee aan op-

laadpunten bij woningen.  

 

Samenvatting beleidskeuzes op diverse parkeerthema’s:  

1. Hillegom blijft met drie BOA’s controleren op (o.a.) foutparkeren. 

2. (Ver)bouwplannen worden getoetst aan de parkeernormen uit ‘Nota Parkeer-

normen Hillegom’. 

3. Het parkeren voor specifieke voertuigcategorieën (gehandicapten, artsen, auto-

delen, elektrische voertuigen) wordt door de gemeente Hillegom gefaciliteerd, 

met daarbij de volgende uitgangspunten: 

 -  het gaat niet ten koste van de parkeerkwaliteit voor overige gebruikers; 

 -  de gebruiker/aanvrager betaalt voor eventuele aanvullende maatregelen. 
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Sommige onderdelen van het beleid en de maatregelen uit deze deelnota vragen een 

verdere uitwerking tot concrete acties. Daarom is het uitvoeringsprogramma opgesteld. 

Hieronder wordt kort omschreven wat met de uitwerking wordt beoogd en wat het 

daarbijbehorende tijdpad is. 

 

Met het opgestelde uitvoeringsprogramma wordt geborgd dat de voorstellen uit deze 

nota tijdig uitgewerkt en uitgevoerd worden.  

 

 wanneer 

Aanpassen bouwverordening  

Wanneer de Deelnota Parkeernormen is vastgesteld, dient, zolang deze nog 

wordt gebruikt, ook de bouwverordening van de gemeente te worden aan-

gepast (artikel 2.5.30). Het aantal parkeerplaatsen dat bij een ontwikkeling 

gerealiseerd moet worden, wordt daarna namelijk op een andere manier, 

zoals is verwoord in de Deelnota Parkeernormen, bepaald. 

2015-2016 

  

Aanpak stationsomgeving en uitbreiding P+R  

In paragraaf 3.4 is de problematiek rondom van de stationsomgeving  

besproken. Aangegeven is dat het wenselijk is de parkeercapaciteit van de 

P+R uit te breiden.  

Wanneer de capaciteit van de P+R niet wordt uitgebreid kan op basis van 

klachten worden besloten om parkeerregulering in de stationsomgeving in 

te voeren. De basis hiervoor is opgenomen in bijlage 1. 

Start 2012 

  

5  
 
Uitvoerings- 
programma 
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 wanneer 

Uitwerken fietsparkeren  

Dit parkeerbeleidsplan richt zich volledig op autoparkeren. Het is wenselijk 

om het fietsgebruik te stimuleren en de effecten hiervan inzichtelijk te  

maken. Op het gebied van Toerisme wordt in de Bollenstreek ingezet op 

fietsroutes, waarbij verschillende fietsroutes in Hillegom starten. Ook vanuit 

het HVVP wordt duidelijk ingezet op het bevorderen van het fietsgebruik op 

korte afstanden tot 7,5 km (dit zijn alle ritten binnen Hillegom). Hiervoor 

dient een Fietsplan te worden opgesteld. Een uitwerking van het fiets-

parkeren dient onderdeel van dit Fietsplan te zijn. Daarbij kan tevens  

worden bekeken in hoeverre het wenselijk is om in Hillegom ook normen 

voor het fietsparkeren te ontwikkelen bij nieuwbouw en functiewijziging. 

2016 

  

Monitoren parkeersituatie  

In paragraaf 5.3 is aangegeven dat het monitoren van de parkeersituatie een 

essentieel onderdeel is van de uitvoering van het parkeerbeleid. Het moni-

toren van de parkeerduur in de parkeerschijfzone dient jaarlijks te worden 

opgepakt, terwijl de parkeerdruk driejaarlijks gemonitord dient te worden. 

Het opstellen van een monitoringsprogramma hiervoor is verstandig. Voor-

gesteld wordt de volgende planning voor monitoring aan te houden (en 

cyclisch te herhalen). 

■ 2015: parkeerdruk centrum en woongebieden + parkeerduur parkeer-
schijfzone. 

2016 
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Bijlage 1  
 
Stroomschema  
parkeren  
woongebieden 
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