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De auto, mijn vrijheid

IS DAT ZO?

• Privatisering en versnippering publieke ruimte

• Bereikbaarheid en toegankelijkheid duurzame modi

• Slechte luchtkwaliteit

• Verkeersonveiligheid door parkeerzoekverkeer

• Focus op de auto, ten koste van leefkwaliteit



Hoe doen we het 
in Vlaanderen?



Parkeren in 
Vlaanderen

• Gedateerd parkeervademecum (2007)

• 25m² parkeerruimte per inwoner 

        -> 7 miljoen parkeerplaatsen (!)

• Parkeernormen zijn overal anders

        -> ad hoc beleid

• Versnipperde ruimtelijke ordening

        -> Grote autoafhankelijkheid

• (Gratis) parkeerplaats = verworven recht





HET KAN OOK ANDERS



Park4SUMP



Elke autorit begint en eindigt op 
een parkeerplaats 



• EU Horizon 2020 Urban Mobility Innovation 

Action 

• 22 partners : 16 steden, 6 expertorganisaties 

• 2018-2022 

• Werkdomeinen:

⚬ Sensibilisering/Acceptatie  

⚬ Capacity building  

⚬ Implementatie van parkeermaatregelen 

⚬ Innovatie 

⚬ Uitrol en delen van goede praktijken

PARK4SUMP



In een notendop

• Kwaliteitsvol parkeermanagement zorgt voor 

attractieve steden.

• Verruim parkeren van een operationele taak 

naar strategisch beleid.

• Integreer innovatief parkeerbeleid in 

duurzame mobiliteitsplanning (SUMP).

• Focus op duurzame mobiliteit, leefkwaliteit en 

steden op mensenmaat.



THEMATISCHE CLUSTERS

PARKEERMANAGEMENT

Uitbreiden door (straat)parkeren te 

limiteren qua tijd, ruimte en 

tarifering

PARKEEROPBRENGSTEN

Investeren in duurzame 

mobiliteitsoplossingen

PARKEERNORMEN

Veranderen van minimale naar 

maximale standaarden heeft 

directe impact op toekomstig 

parkeeraanbod en autobezit



THEMATISCHE CLUSTERS

HANDHAVING

Effectief parkeerbeleid mogelijk 

maken via parkeerambassadeurs

SUMP-INTEGRATIE

Een strategische visie om 

verplaatsingsgedrag te 

beïnvloeden 

 INNOVATIE

Ondersteuning van parkeerbeleid 

op vlak van data, elektrische 

mobiliteit, parkeergeleiding ... 

FLANKERENDE MAATREGELEN

Push- en pull-maatregelen die 

verplaatsingsgedrag beïnvloeden

(parklets, fietsparkeren ...)



Uitbreiding 
parkeermanagement
ROTTERDAM



Parkeeropbrengsten 
investeren in 
duurzame mobiliteit
KRAKOW
• Minstens 69% van de parkeeropbrengsten uit 

betaalde parkeerzones investeren in OV, voetgangers, 

fietsers en groenvoorzieningen.

• 100% opbrengsten uit parkeerboetes naar duurzame 

modi en meer groen in de stad.

• Afgescheiden budgetbeheer ten opzichte van 

stadskas.

• Budget 2020: circa €10 miljoen.



Parkeernormen

FREIBURG



Handhaving

TRONDHEIM



SUMP - integratie

VITORIA-GASTEIZ



Innovatie

ROTTERDAM - TRONDHEIM



Flankerende 
maatregelen
LA ROCHELLE





10%
 PUBLIEKE RUIMTE  HERWONNEN 

DOOR PARKEERPLEKKEN WEG TE 

NEMEN

16
STEDEN INTEGREERDEN 

PARKEERMANAGEMENT IN HUN SUMP

3239
PARKEERPLAATSEN MINDER OP 

STRAAT 

>10%
VAN PARKEEROPBRENGSTEN INGEZET 

VOOR DUURZAME MOBILITEIT



22
NATIONALE TRAININGEN MET 

ONDERSTEUNING VAN ANDERE 

EU-PROJECTEN EN INSTANTIES

88
PARKEERMAATREGELEN INGEVOERD 

OP BASIS VAN GOEDE 

PRAKTIJKVOORBEELDEN

16 + 10
PARKPAD-AUDITS UITGEVOERD MET 

EEN BUSINESSPLAN ALS RESULTAAT

• IMPACT OP NATIONALE WETGEVING

• BELEIDSAANBEVELINGEN ROND 

PARKEERNORMEN EN ELEKTRISCH LADEN & 

PARKING

• COVID IMPACT ASSESSMENT

• VIDEO'S, PUBLICATIES ...



Alles begint bij 
Parkeermanagement



Parkeermanagement als 
gamechanger

• Ruimtelijke ordening en stedelijke mobiliteit

• Strategische visie en houvast voor steden en 

gemeenten

• Financiële investeringen in duurzame 

mobiliteitsoplossingen

• Succesverhaal ten opzichte van rekeningrijden 

of congestietarifering

• Focus op mensen (ondanks de emotionele 

lading)



HOE?

PARKEERVADEMECUM

Dat beantwoordt aan 

hedendaagse 

mobiliteitstrends en 

expertise

MET BURGERS

 Inzicht bieden, 

participatie en 

transparantie in 

maatschappelijke 

winsten

OBJECTIEVE AANPAK

Communicatie, 

informatie en integratie 

in duurzaam 

mobiliteitsbeleid

PARKPAD

Huidig parkeerbeleid 

evalueren en werken aan 

een parkeeractieplan in 

co-creatie met 

stakeholders



• Evaluatie als houvast voor mobiliteitsplan 

en opstap naar parkeeractieplan

• Consensusvorming over parkeerstrategie in 

co-creatie met mobiliteitsdienst, politici, 

lokale economie, burgers ... van bij het  

begin 

        --> van emotie naar ratio

• Parkeerfilosofie volgens evolutieniveau van 

een gemeente (bv. geen beleid, ad hoc, 

geïntegreerd ...)

ParkPAD

PARKING POLICY AUDIT TOOL





PARKPAD



Dirk Lauwers: 

"Bij EU-projecten hebben Vlaamse 

mobiliteitsdeskundigen een centrale rol voor hun 

aanpak rond succesvol stedelijk parkeerbeleid, als 

sleutel tot succesvol stedelijk mobiliteitsbeleid. 

Waarom zijn ze nog geen sant in eigen land?"



MOBIEL 21

www.mobiel21.be

info@mobiel21.be

tel: +32 (0)16 23 94 65

PARK4SUMP

www.park4sump.eu

glenn.godin@mobiel21.be

PARKPAD

www.parkpad.eu

parkpad@mobiel21.be

Contact


