
Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Hamershof (blauwe zone)  L 1167447 

 

Burgemeester en wethouders van Leusden, 
 
INLEIDING 
 
Bevoegdheid: 
 
Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Leusden bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.  
 
OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT 
 
Besluitverplichting 
 
Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er in de volgende gevallen een 
verkeersbesluit te worden genomen: 
1. De plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en onderborden (opgenomen in artikel 12 van 

het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer), voor zover daardoor een gebod 
of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. 

2. Maatregelen op of aan de weg tot een wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen 
of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot 
een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of 
weggedeelte gebruik kan maken. 

 
Procedure 
 
Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is er 
overleg geweest met de politie (district Midden-Nederland. Deze heeft geen bedenkingen tegen 
instelling van dit verkeersbesluit.  
 
Motivering 
 
De parkeerdruk binnen gebied De Hamershof is hoog 
Uit parkeerdrukmetingen is gebleken dat de parkeerdruk in gebied de Hamershof (in zijn totaliteit) 
aan de hoge kant is. Binnen dit plangebied liggen ongeveer 900 parkeerplaatsen. Op sommige 
gedeeltes is de parkeerdruk regelmatig hoger dan 100 %, hetgeen betekent dat hier buiten de 
aangewezen parkeervakken wordt geparkeerd.  Uit oogpunt van verkeersveiligheid is dit ongewenst. 
Ook zoekverkeer vormt een bedreiging voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid binnen dit 
gebied. Dit speelt met name aan de noordzijde (omgeving De Mulderij). Opvallend is dat tegelijkertijd 
op andere locaties binnen hetzelfde plangebied de parkeerdruk relatief gezien laag is. En dat is met 
name het geval op het parkeerdek (bovengedeelte) bij het politiebureau. 
 
Er is geen sprake van een uniforme doelgroep 
De parkeerplaatsen binnen het plangebied worden door verschillende categorieën gebruikt. Niet 
alleen winkelend publiek/centrumbezoekers maken gebruik van de hier gelegen parkeerplaatsen. 
Ook winkelpersoneel  en kantoorpersoneel zetten de auto hier ergens neer. Hetzelfde geldt voor 
degenen die in de woningen binnen het plangebied wonen.   
Navraag bij het CBS leert dat het bij deze laatste categorie om ongeveer 250 auto’s gaat.   
Op doordeweekse dagen wijkt de parkeervraag/-behoefte van de bewoners af van die van het 
personeel en winkelend publiek. Overdag zijn veel bewoners immers naar hun werk.  



Op zaterdagen is kantoorpersoneel nagenoeg niet aanwezig, waardoor er extra ruimte beschikbaar is 
voor centrumbezoekers en bewoners.     
 
Uit een parkeerdrukmeting op een doordeweekse dag is gebleken dat er rond 06.00 uur ongeveer 
200 auto’s binnen het plangebied geparkeerd stonden. Omdat de winkels/kantoren op dat tijdstip 
nog niet geopend zijn kan de conclusie geen andere zijn dan dat deze auto’s van bewoners van het 
plangebied moeten zijn. 
 
In de loop van de ochtend vertrekken diverse bewoners met hun auto naar het werk. Ongeveer in 
dezelfde periode arriveren de werknemers die in de Hamershof een werkplek hebben. Aangenomen 
mag worden dat het merendeel van deze werknemers een parkeerplek in de directe omgeving van 
hun werkplek probeert te vinden.  
 
Zo werd de parkeergarage aan de zuidkant van het voormalige gemeentehuis in belangrijke mate 
gebruikt door medewerkers van de gemeente.  Dat de voorkeur daarbij uitgaat naar een plaatsje in 
het onderste overdekte gedeelte van deze gestapelde parkeervoorziening spreekt voor zich. 
 
Geconstateerd is dat werknemers (langparkeerders) een aanzienlijk beslag leggen op de 
parkeerplaatsen waar het winkelend publiek ook graag de auto had willen parkeren. Doordat de 
meest gunstig gelegen plaatsen meestal bezet zijn, moeten centrumbezoekers regelmatig uitwijken 
naar de iets verder weg gelegen plaatsen of laten zij zich verleiden tot parkeren buiten de daarvoor 
bestemde vakken (hetgeen binnen deze parkeerverbodzone niet is toegestaan). 
 
Een optimale bereikbaarheid van de parkeervoorzieningen is van belang voor de detailhandel  
Lange tijd heeft het merendeel van de winkeliers zich verzet tegen invoering van parkeerregulerende 
maatregelen. De gedachte daarachter was dat er geen sprake was van serieuze parkeerproblemen en 
dat ‘de klanten’ moeite zouden hebben met de invoering van regulerende maatregelen. De 
winkeliers waren met name  bevreesd dat regulering wel eens een opmaat zou kunnen zijn naar 
betaald parkeren. 
 
Onlangs hebben de winkeliers hun standpunt in deze herzien. De winkeliersvereniging is zich er van 
bewust  dat met name supermarkten gebaat zijn bij een optimale bereikbaarheid. Dit wil zeggen dat 
klanten liefst zo dicht mogelijk bij de winkels moeten kunnen parkeren (en daar ook een vrije 
parkeerplaats moeten kunnen vinden). De winkeliersvereniging vindt het ongewenst dat een 
belangrijk deel van de voor de centrumbezoekers het meest gunstig gelegen parkeerplaatsen 
langdurig worden ingenomen door werknemers en, zij het in mindere mate, door bewoners temeer 
daar binnen aanvaardbare loopafstand voldoende capaciteit beschikbaar is voor deze 
langparkeerders.  
Vandaar hun pleidooi voor maatregelen om tot een herschikking van het gebruik van de 
parkeerplaatsen te komen, waarbij als uitgangspunt dient te gelden dat langparkeerders iets 
verderop gaan parkeren om daarmee ruimte te creëren voor de consumenten die hier willen 
winkelen.  Een verminderde bereikbaarheid van de supermarkten (Jumbo, AH en Boni) zou ongewild 
en onnodig tot koopkrachtafvloeiing kunnen leiden, waardoor het voortbestaan van het 
winkelcentrum als geheel in gevaar kan komen.  
 
De instelling van een parkeerschijfzone (blauwe zone) kan bijdragen aan het gewenste gebruik 
Een publieksvriendelijke vorm van parkeerregulering is de instelling van blauwe zones waarbij de 
toegestane parkeerduur  aan een maximum is gebonden maar niet voor het gebruik van de 
ingenomen parkeerplaats hoeft te worden betaald.  
 
 
 



Aangezien werknemers over het algemeen langer dan enkele uren binnen het plangebied aan het 
werk zijn, is een parkeerschijfzone met een maximale parkeerduur van 3 uur al voldoende om deze 
doelgroep naar de minder gunstig gelegen  parkeerplaatsen te ‘verdrijven’.  Een locatie die daarvoor 
bij uitstek geschikt is, is het bovendek van de parkeervoorziening bij het politiebureau.  
 
Parkeerdruk mag niet worden afgewenteld op omliggende woongebieden 
Wanneer alle parkeervoorzieningen binnen de Hamershof als blauwe zone worden aangewezen 
betekent dit dat alle langparkeerders (werknemers en bewoners) feitelijk gedwongen worden om 
elders (dus buiten het plangebied) een vrije parkeerplaats te vinden. Daarmee wordt de druk 
afgewenteld op de omgeving en dat vinden wij ongewenst.  Door slechts bepaalde gedeeltes binnen 
het plangebied als blauwe zone aan te wijzen en de rest ongereguleerd  te laten kan het gewenste 
effect worden bereikt zonder onevenredige hinder voor de bewoners van de omliggende wijken.  
 
Bewoners uit de Hamershof zelf mogen evenmin onevenredige hinder ondervinden van 
parkeerduurbeperkende maatregelen  
Om de bewoners niet onevenredig te treffen moet binnen het plangebied voldoende ruimte 
beschikbaar blijven voor langparkeren. Daarbij mag de afstand tussen de woningen en de 
langparkeerplaatsen niet te groot zijn. Van bewoners van ’t Erf kan en mag niet worden verlangd  dat 
zij de auto bij het politieburo gaan neerzetten. Overigens mogen/kunnen bewoners hun auto ook op 
de plaatsen binnen een blauwe zone neerzetten.  
 
Wanneer de blauwe zone-regeling wordt ingesteld voor de periode maandag t/m zaterdag van 09.00 
uur tot 18.00 uur en de maximale parkeerduur daarbij wordt bepaald op 3 uur kan iedere bewoner 
zijn/haar auto vanaf 15.00 uur probleemloos binnen een van de blauwe zones neerzetten. De enige 
beperking daarbij is dat de auto de volgende dag voor 09.00 uur wel weer weg moet zijn. Degenen 
die hier moeite mee hebben zijn genoodzaakt hun auto op een van de ongereguleerde plaatsen neer 
te zetten.      
 
Op welke locaties/plaatsen worden blauwe zones ingesteld? 
 
In het ontwerp-verkeersbesluit dat van begin januari tot medio februari 2018 ter inzage heeft 
gelegen en waarop zienswijzen konden worden ingediend, werden de volgende locaties voorgesteld: 

 het onderste gedeelte van de parkeervoorziening direct ten zuiden van het Huis van Leusden 

(77 plaatsen); 

 het parkeerterrein direct ten zuiden van De Korf (61 plaatsen); 

 het onderste gedeelte van de parkeervoorziening aan De Twijnderij (bij politiebureau 127 

plaatsen); 

 het parkeerterrein aan de Kramershilt (41 plaatsen); 

 het parkeerterreintje direct ten noorden van de AH-vestiging aan de Mulderij (38 plaatsen); 

 het parkeerterrein aan de Mulderij (zuidzijde medische plint) (16 plaatsen); 

 de langsparkeerplaatsen ter hoogte van het Centrum voor Jeugd en Gezin (7 plaatsen). 

De reacties/zienswijzen die op dit ontwerp-verkeersbesluit zijn ingediend hebben ons aanleiding 
gegeven het onderste gedeelte van de parkeervoorziening aan De Twijnderij (bij politiebureau) niet 
onder de parkeerschijfzoneregeling te brengen. Belangrijkste reden hiervoor is dat veel bewoners 
van de Hamershof minder goed ter been zijn en uitwijken naar het bovendek van deze gebouwde 
parkeervoorziening meer dan problematisch is.  Ongeveer 50 belanghebbenden hebben als 
alternatief voorgesteld om 25 straatparkeerplaatsen aan De Blekerij en 15 parkeerplaatsen aan De 
Spinnerij onder de parkeerschijfzoneregeling te brengen. Dit voorstel willen wij overnemen.   



Dit houdt in dat in het zuidelijk deel van de Hamershof per saldo 87 parkeerplaatsen minder onder 
de parkeerschijfzoneregeling worden gebracht dan in het ontwerp-verkeersbesluit werd voorgesteld.  
 
De parkeerschijfzoneregeling heeft dus betrekking op ongeveer 280 van de ongeveer 900 
beschikbare parkeerplaatsen. Deze locaties zijn aangegeven op de overzichtstekening die onderdeel 
uitmaakt van  dit verkeersbesluit.  Er blijven in het gebied dus ca. 620 plaatsen beschikbaar waar, 
gedurende de tijdstippen dat de blauwe zoneregeling van kracht is, zonder parkeerschijf kan worden 
geparkeerd.  
 
Met dit verkeersbesluit worden, op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, de volgende 
doelstellingen beoogd: 

 het verzekeren van de veiligheid op de weg; 

 het beschermen van weggebruikers en passagiers 

 het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan . 
 
B E S L U I  T E N : 
 
Op grond van voorgaande overwegingen zijn wij tot het besluit gekomen om: 
 
1. door het plaatsen van borden model E 10 uit Bijlage 1 bij het RVV 1990 en het aanbrengen van 

blauwe strepen te bepalen dat de bij dit besluit behorende tekening in rode kleur aangegeven 
gebieden zijn aangewezen als parkeerschijfzone met verplicht gebruik van parkeerschijf , waar 
niet langer dan 3 uur achtereen mag worden geparkeerd. 

2. Het betreft de volgende wegen/weggedeeltes:  

 het onderste gedeelte van de parkeervoorziening direct ten zuiden van het Huis van Leusden; 

 het parkeerterrein direct ten zuiden van De Korf; 

 een 25-tal parkeerplaatsen aan De Blekerij;  

 een 15-tal parkeerplaatsen aan De Spinnerij;   

 het parkeerterrein aan de Kramershilt;   

 het parkeerterreintje direct ten noorden van de AH-vestiging aan de Mulderij; 

 het parkeerterrein aan de Mulderij (zuidzijde medische plint); 

 de langsparkeerplaatsen ter hoogte van het Centrum voor Jeugd en Gezin aan De Mulderij. 

3. door plaatsing van onderborden met daarop de tekst ‘van maandag t/m zaterdag en van 09.00 

tot 18.00 uur’ kenbaar te maken dat deze regeling alleen op deze weekdagen en gedurende 

genoemde periodes van toepassing is. 

 Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt in werking op 1 september 2018. 
 
Bekendmaking 
Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en op www.leusden.nl.   
 
Leusden, 13 maart 2018 

 
Het college van de gemeente Leusden, 
 
 
 
H.W. de Graaf-Koelewijn   G.J. Bouwmeester 
directeur-secretaris,    burgemeester, 

http://www.leusden.nl/

