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Aanleiding 

1. Voor halen en brengen van kinderen naar de Willinkschool wordt nu gebruik gemaakt van 

een parkeerterrein op grond van GGZ Ingeest. Hiervoor is een gebruiksovereenkomst met 

GGZ Ingeest afgesloten. GGZ Ingeest wil deze grond overdragen aan de ontwikkelende partij, 

waarna het parkeren op een andere plaats moet worden opgelost. Hiervoor zijn twee 

inhoudelijke voorstellen gedaan: 

- In het bosje (volgens voorstel Studio Hartzema) 

- Langs de Groothoefbladlaan (langsparkeren volgens voorstel gemeente). 

2. In de behandeling van het ontwerpbestemmingsplan in de commissie grondgebied op 16 

oktober 2018, zijn vragen gesteld over de haalbaarheid en wenselijkheid van deze oplossing. 

De raad heeft aangegeven behoefte te hebben aan extra informatie en alternatieven. 

Hieronder wordt hierop nader ingegaan. 

 

Onderzoek 

3. Onderzoek door de Willinkschool in de ochtendspits (op dinsdag en donderdag, met regen!) 

levert op dat er gemiddeld 10-15 auto’s parkeren op het terrein van GGZ Ingeest. Aan de 

andere kant van de school liggen de parkeerplaatsen bij het Trefpunt, waar maximaal 14 

auto’s parkeren ten behoeve van brengen van schoolkinderen. Naast de auto’s van 
omwonenden en van de leerkrachten blijken hier nog 10 plaatsen beschikbaar te blijven 

tijdens de ochtendspits. De invalidenplekken zijn hierbij niet meegeteld. 

 

4. De conclusie is dat het noodzakelijk is voor circa 10 vervangende parkeerplaatsen te zorgen 

in de buurt van de Hoefbladlaan. Dit aantal is in feite voldoende, omdat bij het Trefpunt nog 

een overcapaciteit is. Er kan niet in zijn geheel een verschuiving naar het Trefpunt 

plaatsvinden, omdat dit voor kinderen uit de zuidelijke richting een grote omweg betekend 

en voor de wijk onnodige extra verkeersbewegingen.  

Omdat er dus ook een verschuiving van het gebruik moet opreden, moet via 

informatieverstrekking een gedragsbeïnvloeding ontstaan, zodat de ouders gebruik gaan 

maken van de parkeerplaatsen bij het Trefpunt. De school heeft hierin via haar eigen 

nieuwsberichten een grote rol. 

 

Oplossing 

5. Via een collegebesluit wordt de parkeerstrook langs de Rijksstraatweg officieel aangewezen 

als kiss&ride zone met beperkingen in tijd. 

Wanneer de aansluitng van het plangebied aangepast zal worden, kan worden onderzocht of 

deze strook eventueel in lengte kan worden aangepast.  

 

6. Het blijkt mogelijk om aan de noordzijde van de Groot hoefbladlaan 5 extra 

langsparkeervakken te realiseren, zie onderstaande foto’s waarop de locatie indicatief met 

lint is afgezet. In verband met het aanwezige groen en de verkeersveiligheid, gaat de 

voorkeur uit naar langsparkeren.  

Deze parkeerplaatsen liggen wat verderop langs de Hoefbladlaan bij de reeds aanwezige 5 

haaksparkeervakken. Deze bestaande haaksparkeervakken worden in de huidige situatie niet 



gebruikt voor brengen in de ochtendspits, blijkt uit de tellingen. De kinderen kunnen via het 

bestaande houtsnipperpaadje naar de achteringang van het schoolplein. Eventueel kan de 

school overwegen op de zuidelijke hoek van het schoolplein een opening te maken, zodat de 

afstand wordt ingekort. 

  
 

Uitvoering en kosten 

7. De geplande parkeerplaatsen liggen op grondgebied van GGZ InGeest dat zij willen 

meeverkopen aan een ontwikkelende partij. In een Programma van Eisen is opgenomen 

welke eisen de gemeente stelt aan het aanleggen van de openbare ruimte die gemeente na 

aanleg in eigendom en beheer krijgt. Het aanleggen van deze langsparkeerplaatsen is 

opgenomen in het programma van eisen voor de openbare ruimte. De kosten voor deze 

aanleg liggen daarom bij de ontwikkelende partij.  

 

Tijd 

8. De termijn waarop deze aanpassing uitgevoerd kan worden moet door de ontwikkelaar 

worden bepaald. Het meest logisch is dit om deze aanpassingen uit te voeren voordat het 

gebruik van het huidige parkeerterrein wordt gestaakt. Het huidige parkeerterrein is met een 

driemaandelijkse verlengtermijn aan de gemeente in gebruik gegeven. Het voornemen van 

GGZ is de gebruiksovereenkomst te beëindigen voorafgaand aan de verkoop. Of daarmee het 

daadwerkelijke gebruik direct wordt gestaakt is onbekend. Teneinde een veilige afwikkeling 

van het verkeer voor halen en brengen van de schoolkinderen te realiseren en daarmee een 

veilig bouwterrein, is er bij de ontwikkelende partij belang om deze parkeerplaatsen in een 

vroegtijdig stadium te realiseren.  

 

Bijlage 

Schets inpassing parkeerplaatsen aan Groot Hoefbladlaan. 


