Bijlage 4. Integraliteit van de beleidsgebieden “spelen, parkeren en groen”
De beleidsgebieden van spelen, parkeren en groen hebben raakvlakken. In bepaalde
gevallen hebben de beleidsterreinen een positief versterkende werking met elkaar en soms
is er conflict.
Positieve beïnvloeding:
1. Het parkeerbeleid is er op gericht auto’s zo veel als mogelijk uit het straatbeeld te
weren. Door deze keuze is er extra ruimte voor groen, spelen, bewegen en recreatie.
In leefgebieden wordt een goede balans aangeboden tussen autoparkeren en
leefbaarheid (ruimte voor gezond bewegen, voor groen, voor spelen)
Het ondersteunen van kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte in de
kernen;
Het bereikbaar houden van de economisch relevante gebieden;
Een optimale benutting van de bestaande parkeercapaciteit en aanvaardbare
verdeling van de parkeerdruk;
Gebruik van de fiets (ook in combinatie met openbaar vervoer) stimuleren
door het aanbieden van goede fietsparkeervoorzieningen;
Met betaald parkeren de bezoekersstromen reguleren en inkomsten genereren
voor duurzame oplossingen;
2. Door extra aandacht, ruimte en middelen voor groen is er ook meer ruimte voor
spelen en bewegen.
3. Door het inzetten van parkeerbeleid ten gunste van bepaalde doelgroepen (minder
validen) kan de mobiliteit en het bewegen van deze groepen bewoners worden
bevorderd.
4. Alternatieve verhardingsvormen in parkeerruimte bieden een kans voor groen en
klimaat adaptiviteit.
5. Spelen kan goed in de natuur. Groen en natuurlijk spelen versterken elkaar. Spelen in
de natuur heeft een gunstig effect op groen denken en kennis van de natuur onder
kinderen.
6. Het parkeerbeleid is erop gericht de auto’s uit de wijken te halen en te concentreren
in parkeergarages en hubs. Vanaf deze plaatsen kan er nieuwe activiteit en beweging
ontstaan met het lopen of fietsen naar de auto.
7. Groen kan voor diverse onderdelen van speelplaatsen een vervanging van dode
materialen verzorgen. Een voetbal pleintje kan een voetbalveldje met gras worden.
Ballenvangers van gaas en staal kunnen windsingels van Elzen worden en hekjes
kunnen hagen worden. Bomen kunnen speeltoestellen worden en zo voort.
8. De wens voor brede robuuste groenstructuren biedt ruimte voor zowel parkeren,
groen als bewegen. Ook is er ruimte voor specifieke functies als trimmen, sporten,
spelen en jongerenplekken, gekoppeld aan een goede langzaamverkeerinfrastructuur.
Negatieve beïnvloeding: In bepaalde wijken, met name in Katwijk aan Zee, zijn de wijken
zeer krap van opzet zodat groen en parkeren al heel snel met elkaar in nauwe concurrentie
kunnen komen te staan.

samenvatting in matrixvorm:
Wij zien meer versterkende raakvlakken tussen groen, parkeren en spelen dan
conflicterende.
Positieve beïnvloeding:
1 Auto’s uit de straat
2 Meer ruimte en middelen voor
groen
3 Aandacht parkeren voor minder
validen
4 Alternatieve verharding
parkeerplekken
5 Spelen in de natuur
6
7
8

Centreren parkeren
Op speelplekken dode materialen
vervangen voor groene materialen
Wens voor robuuste
groenstructuren (veel ruimte)

Negatieve beïnvloeding:
1 Beperkte ruimte / smalle straten



Meer ruimte voor groen en spelen
Hierdoor ook meer ruimte voor
spelen en bewegen.
Bewegen en mobiliteit bevorderend



Meer groen





Vergroot kennis affiniteit van en met
de natuur
Bewegen en mobiliteit bevorderend
Meer natuur/ groen



Plek voor alle beleidsonderdelen




concurrentie tussen groen/spelen en
parkeren

In het geval dat er concurrentie ontstaat is een mogelijke oplossing te kiezen voor dat
onderdeel dat op die plek de belangrijkste functie heeft.
Bijvoorbeeld:
 langs beweeg- en speelroutes de voetpaden breed houden of maken. Hier heeft dan
bijvoorbeeld operatie steenbreek geen voorrang. Tenzij dit weer onderdeel is van
een grote groene ruimte. Dus er wordt meebewogen met de keuzes afhankelijk van
de gezamenlijk gestelde uitgangspunten, het gebied, de functie en de sociale
aspecten.
 verkeersfunctie optimaal bij doorgaande wegen en parkeergarages, bij centrale
winkels.
 Op en nabij speelplekken staat voorop dat kinderen veilig en optimaal kunnen
spelen. Voor optimaal zicht bijvoorbeeld geen parkeerplekken maken naast een
speelplek. Dit kan per situatie verschillen.
 In groengebieden staat een doorlatend materiaal en een optimalisering van het
groen voorop.

