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Omschrijving van de vraag
Toelichting:

Uit een recent onderzoek blijkt dat de parkeerdruk in onze stad stijgt. De voorbije drie
jaar is de bezettingsgraad van de parkeerplaatsen in het centrum gestegen van 64 naar 71
procent. Dat komt vooral omdat er in die periode 3.000 parkeerplaatsen werden
geschrapt;
In een reactie op de studie zegt u dat u:
‘overweegt om sommige zones aan de rand van Gent waar je nu nog gratis kan parkeren,
betalend te maken. Op vraag van de bewoners, die zien hoe men daar zijn wagen
parkeert, de vouwfiets uit de koffer haalt en naar de stad fietst.’
Vraag:

Graag had ik hier wat toelichting bij:
Blijkt uit de parkeerstudie dat er gebieden zijn in de rand met een (te) hoge parkeerdruk
omdat bezoekers aan de stad zich daar parkeren?
Welke zones aan de rand van Gent onderzoekt u om er eventueel betalend parkeren in te
voeren?
Op basis van welke afwegingen zullen deze zones vastgelegd worden?
Voor welke plaatsen is de invoering van een nieuwe betalende parkeerzone al beslist?

Antwoord

Ik ben niet fier op het schrappen van parkeerplaatsen, dat heb ik nergens gezegd. Wat ik
wel zei is ‘we maken keuzes’. Publieke ruimte is schaars en dan moeten we keuzes

maken. Ook een aantal andere zaken zijn belangrijk: vb veiligheid in de Spellewerkstraat.
Er zijn normen van de brandweer die invloed hebben op het aantal ppl. We brengen ook
groen in de straten. Te weinig raadsleden wonen in dichtbeboud gebied, dan weet je dat
mensen daarnaar snakken. Ook fietsenstallingen zijn nodig. Die 40% fietsers uit de modal
split hebben ook recht op ppl.
Uit het parkeeronderzoek blijkt dat de parkeerdruk in het algemeen is gestegen tussen
2017 en 2020. Dus zowel in de betalende als de niet betalende zones. Het onderzoek
geeft ook aan dat het aandeel bewoners is gestegen en de gemiddelde parkeerduur ook.
Een deel is te verklaren door de COVID-epidemie: er werd minder gewinkeld en meer
thuisgewerkt.
Als we in wijken met een hoge parkeerdruk, de druk met een paar procenten willen
verminderen, kunnen we dat doen door het bezoekersparkeren op straat te verminderen.
Dat is trouwens ook zo opgenomen in het bestuursakkoord: “Bovengronds parkeren is
vooral voorbestemd voor de bewoners, autodelers en mensen met een beperking.
Ondergronds parkeren en afstandsparkeren zijn vooral voor bezoekers en werknemers.”
Momenteel is er nog niets beslist, noch wat de zones betreft, noch wat de tarieven betreft.
Maar het spreekt voor zich dat we de niet-betalende zones onderzoeken die aanliggend
zijn aan zones waar momenteel wel al een parkeerregime geldt. Een overzicht van de
betalende en niet-betalende zones kan u terugvinden in het rapport van het
parkeeronderzoek 2020 op stad.gent/parkeerplan.
Voorstellen van uitbreiding van parkeerregimes zijn gebaseerd op een aantal criteria. Zo
zijn er signalen van bewoners. Uiteraard nemen we ook de parkeerbezettingscijfers uit
het parkeeronderzoek 2020 onder de loep, inclusief het aandeel bewoners/bezoekers. Zo
zal een betalend parkeerregime inrichten in een straat/wijk waar hoge parkeerbezetting
veroorzaakt wordt door bewoners waarschijnlijk weinig/amper impact hebben, doordat
alle bewoners een gratis 1e bewonersvergunning en betalende 2e bewonersvergunning
kunnen aanvragen. Daarnaast wordt ook gekeken naar heraanlegdossiers en nieuwe
ontwikkelingen die gekend zijn en wordt hun impact op parkeren geanalyseerd en
meegenomen, indien relevant.
Het is niet zo makkelijk om in de zones rond het betalend gebied bewoners en bezoekers
te onderscheiden. We kunnen enkel dat onderscheid maken in een betalende zone waar
ook bewonerskaarten zijn.

