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Landelijk Actieprogramma 
Parkeren & Verblijven
5 Centrale thema’s:

• Duurzaam vervoer en mobiliteit

• Duurzame infrastructuur

• Ruimtelijke ontwikkeling

• Data-gestuurd (parkeer)beleid

• De gebruiker centraal



Wat willen we vertellen?

• Korte introductie Amersfoort

• De aanleiding voor een autoluwe binnenstad (2017)

• Werken aan plannen en draagvlak

• De plannen

• Het raadsbesluit (2019)

• De invoering (2021)

• Missers en waar liepen we tegenaan? 

• De evaluatie (2022)
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Introductie Amersfoort
Een paar cijfers:

• In 1990 100.00 inwoners, bijna 160.000 inwoners (5.600 in Stadskern) nu

• Aantal straatparkeerplaatsen binnenstad 1136/3400 garageplaatsen (8 gar.)

• 14e grote stad in Nederland (tussen Zaanstad en Haarlem in)



Aanleiding voor een autoluwe binnenstad
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Werken aan plannen en draagvlak

Mobiliteitsthema’s in de binnenstad in 2017
• Bevoorraden
• Weren van niet-noodzakelijk autoverkeer
• Fietsparkeren

Kentekenonderzoek 
• 14 ANPR-camera’s op diverse plekken in de stad 

> 2 sluiproutes 
Bloemendalsestraat > Molenstraat 
Kamp > St. Andriesstraat



Werken aan plannen 
en draagvlak

Opbrengst inloopavonden september 2018 en april 2019

• Hoge opkomst, grote betrokkenheid
• Gaat niet alleen om sluipverkeer, maar ook om ‘wat is bestemmingsverkeer’
• Hoe faciliteren we bestemmingsverkeer?
• Duidelijk afgebakend autoluw gebied 
• Verzoek om te onderzoeken of handhaving door camera’s mogelijk is
• Toegankelijk voor bewoners en ondernemers en hun bezoek (maar zonder 

parkeerrecht) 
• Historische binnenstad zichtbaar maken
• Aantal auto’s beperken, vermijden niet-noodzakelijk verkeer
• Aantal vergunningplekken behouden 

Doel: weren van sluipverkeer  



Het raadsbesluit

• Geslotenverklaringen op de toegangen tot de binnenstad

• Omkeren eenrichtingsverkeer

• Opheffen parkeerplaatsen op parkeerplaatsen aan singels  

(historisch aanzien) 

• Kortparkeren verdwijnt, en wordt deels omgezet in 

vergunningplaatsen

• Alle bezoekersparkeren in de 8 omliggende parkeergarages

• Ontheffingenregime via app voor toegang (voor bewoners 

en ondernemers) 

• Evaluatie na 1 jaar.

Unaniem besloten op 3 december 2019.





De invoering 

Uitgewerkt in 2021

• Communicatieplan

• Verkeersbesluit Autoluwe Binnenstad

• Nadere regels voor de ontheffingen

• Ontwikkelen ontheffingsapp, 

bezoekersparkeren regelen in 

parkeergarages



De invoering 

• Aanpassen van de entrees op 5 locaties

• Regelen en plaatsing van de ANPR-camera’s

• Online gaan ontheffingen-app en bezoekersregeling in 3 parkeergarages



De invoering, entrees 



De invoering, entrees 



De invoering, entrees 



De invoering, entrees 



De Evaluatie

Door extern verkeerskundig bureau uitgevoerd in het voorjaar 2022.

Bevraagd zijn alle bewoners in het gebied, bezoekers, ondernemers, projectteam.

Conclusies:

• positief effect in de binnenstad op:

- de leefbaarheid

- de levendigheid

- de aantrekkelijkheid

- de verkeersveiligheid. 

De verkeersdrukte is afgenomen, de openbare ruimte is teruggegeven aan de bewoners, 

ondernemers en bezoekers. 



De Evaluatie

Verbeterpunten

Leefbaarheid 

• De entrees van de autoluwe zone nog beter inrichten

• Uitbreiden fietsparkeerplekken in en rondom de autoluwe zone

• onderzoeken of parkeerplaatsen nog meer kunnen worden weggehaald ten gunste van groen 

Handhaving 

• extra BOA’s of camera’s om handhaving beter te waarborgen. 

Communicatie/gebruiksgemak 

• verbeteren gebruiksgemak van de ParkStart-app (een echte app ipv een webapplicatie)  

• zorgen voor een continue en actuele communicatie rondom de autoluwe zone



‘Missers’ en waar liepen we tegenaan…

• 1 bezwaar en beroep tot bij de RvS tegen het verkeersbesluit

• Nadere regels voor ontheffingen na het verkeersbesluit opstellen was niet handig

• Begrijpelijkheid van de verkeersborden en veelheid aan informatie

• Negeren van de borden (bewust of door gewoontegedrag)

• Ouderen die geen smartphone hebben

• Handhaving, bv uitlezen pda 

• Autoluw is niet autovrij, niet herkenbaar zijn van voertuigen met ontheffing 



De Evaluatie

Een persoonlijke terugblik op het project door Florian en Walter

Zaalvragen


