
 

Aan: 

Het college van burgemeester en wethouders 

t.a.v. Anne Mulder 

wethouder Mobiliteit, Buitenruimte en Scheveningen 

 

Onderwerp: Bewonersparkeren Duinoord en Statenkwartier   

’s-Gravenhage, 14 februari 2023  

 

Geacht college, geachte wethouder Mulder, 

Vorig jaar hebben het Bewonersoverleg Duinoord en het Wijkoverleg Statenkwartier met de 

gemeentelijke organisatie succesvol samengewerkt aan het project ‘Bewonersparkeren World 

Forum’. Eind april 2022 werd de pilot na 6 maanden succesvol afgerond. Volgens de evaluatie (juni 

‘22) wilden bijna 90% van de deelnemers ‘op afstand’ blijven parkeren en spraken zij zich uit voor 

een permanente voortzetting van de succesvolle pilot. 

Leden van de respectievelijke werkgroepen en bestuursleden van beide wijkorganisaties worden 

regelmatig aangesproken op voortzetting van deze proef met bewonersparkeren. De gemeente heeft 

echter sinds tot op heden niet duidelijk gemaakt aan beide wijken of en wanneer er een vervolg 

komt. Wel is ambtelijk aangegeven dat een ‘doorstart’– gelet ook op de positieve evaluatie – voor de 

hand ligt en zelfs opschaling naar andere wijken wordt overwogen.  

Inmiddels zien wij geïnteresseerde wijkbewoners en (potentiële) deelnemers afhaken. Bovendien is 

sinds 2018 veel geïnvesteerd in de beschrijving van het proces (na aanvankelijke weerstand bij 

bewoners), de noodzakelijke organisatie (bv. afspraken met het World Forum, innovatief 

parkeerbeheer bij gemeente) en gebruiksvriendelijke systemen (bv. aangepaste toegang 

parkeergarage, reserveer- en beloningssysteem). Ook hier dreigt het momentum van de succesvolle 

pilot zowel bij de deelnemers als bij de organisatoren verloren te gaan. 

Tenslotte was de pilot sterk afhankelijk van de voortdurende inzet van vrijwilligers van de 

wijkorganisaties. Bijvoorbeeld voor communicatie via de eigen media, in het bijzonder de wijkbladen, 

nieuwsbrieven, websites en de sociale media. Die communicatie is vanwege genoemde 

onduidelijkheid al langer stilgevallen.  

Het mobiliseren van die inzet verloopt daardoor steeds moeizamer. Niettemin is draagvlak in de wijk 

voor dit soort initiatieven onmisbaar gebleken. Zonder de participatie van de bewoners en de actieve 

betrokkenheid vanuit de wijkorganisaties gaat ‘Blik van de weg’ niet van de grond komen. 

 

NIEUW DENKEN, OUDE WIJKEN. AUTOVRIJ WORDT DE NIEUWE REALITEIT. AANSPREKENDE VOORBEELDEN ZIJN DE WIJK MERWEDE IN 

UTRECHT EN DE BINCKHORST 2.0. GEZONDER EN KLIMAATVRIENDELIJK. IMMERS, EEN AUTO STAAT 80-90% VAN DE TIJD STIL. OP DIE 

RUIMTE PAST GEEN WONEN, GEEN GROEN OF SPEELPLEKKEN. IN ONZE RUIM 100 JAAR GELEDEN NIET-VOOR-DE-AUTO-ONTWORPEN 

WIJKEN KIEZEN BEWONERS STEEDS MEER BEWUST VOOR MINDER AUTOMOBILITEIT EN MINDER VERSTENING EN MEER RUIMTE VOOR 

GROEN, VOETGANGERS, FIETSERS EN DUURZAME MOBILITEIT. 

 



Onze vragen aan u zijn daarom de volgende: 

• Kunt u aangeven wanneer het project 'Bewonersparkeren World Forum’ in de wijken Duinoord en 

Statenkwartier zal worden voortgezet? 

• Wanneer kan het groene licht aan de bewoners/deelnemers worden gegeven? 

• Is duidelijk of het Rijksvastgoedbedrijf bereid is in het World Forum daarvoor de nodige 

parkeerplaatsen in parkeergarage A resp. B in te plannen? 

• Kan het parkeren onder ongeveer dezelfde condities als in de pilot gehanteerd (m.n. 

beloningssystematiek, participatie ambtelijke organisatie, professionele begeleiding en 

projectmanagement)? 

Wij zijn graag bereid e.e.a. in een persoonlijk onderhoud toe te lichten. Ook zullen we  de trage 

voortgang naar voren brengen op de bijeenkomst met gemeenteraadsleden op 15 februari a.s. 

 

Hoogachtend,  

de voorzitters van het Bewonersoverleg Duinoord en het Wijkoverleg Statenkwartier,  

G. Lucius en M.D. de Jong 

 

 

 

 

Namens het Wijkoverleg Statenkwartier en het Bewonersoverleg Duinoord: 
Ir. M.F.B. Fikke, 06-10203048 
mfikke@gmail.com 
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