
Onderzoek betaald parkeren 
Transvaalbuurt en Bloemenbuurt 
Vragen en antwoorden tijdens webinar 19 mei 

Tijdens het webinar op woensdag 19 mei zijn door bewoners en andere betrokkenen vragen gesteld via 
de chatfunctie. Hieronder hebben we die vragen herhaald, inclusief ons antwoord op die vragen.  

Nut en noodzaak van het onderzoek 
Wat is de reden om een onderzoek naar betaald parkeren te starten.  
We hebben de afgelopen jaren van verschillende mensen signalen ontvangen dat de parkeerdruk te 
hoog was. We hebben niet bijgehouden wie wanneer daarover contact heeft gezocht met de gemeente. 
Maar de parkeeronderzoeken onderbouwen het verhaal van bewoners dat de parkeerdruk hoog is. 
Uiteindelijk kiezen de bewoners uit het onderzoeksgebied of ze betaald parkeren willen. 

Is er gekeken naar alternatieven voor betaald parkeren?  
We zien geen andere mogelijkheden die de parkeerdruk aanzienlijk verlaagt. Een parkeerprobleem 
wordt niet opgelost door extra capaciteit te creëren. Meer parkeerplaatsen trekt ook weer meer auto’s 
aan. We willen het extra autobezit niet faciliteren (door meer parkeerplaatsen in de openbare ruimte 
aan te leggen), mede omdat dit ten koste gaat van de leefbaarheid (groen i.p.v. parkeervakken). 

Capaciteit 
Hoe gaat betaald parkeren ervoor zorgen dat ik als bewoner meer kans op een 
parkeerplaats krijg?  
Door betaald parkeren in te voeren beperken we het aantal auto’s dat in een gebied geparkeerd mag 
worden. Bijvoorbeeld doordat we per zelfstandige woning maximaal 2 parkeervergunningen 
verstrekken. Daarnaast zullen mensen die niet in de wijk wonen maar er nu wel parkeren, op zoek gaan 
naar een  andere (goedkopere) parkeerplaats.  
 

Waarom bouwen we er niet meer parkeerplaatsen erbij?  
Een parkeerprobleem wordt niet opgelost door extra capaciteit te creëren. Meer parkeerplaatsen trekt 
ook weer meer auto’s aan. We willen het extra autobezit niet faciliteren (door meer parkeerplaatsen in 
de openbare ruimte aan te leggen), mede omdat dit ten koste gaat van de leefbaarheid (groen in plaats 
van parkeervakken). Zeker niet als er vlakbij een betaald parkeren gebied is, waarbij de kans bestaat dat 
de extra aangelegde parkeerplaatsen door wijkvreemde (niet-betalende) parkeerders worden gebruikt. 



Op De Wetlaan (rayon D) is betaald parkeren, maar daar is het nog steeds 
heel erg druk met auto’s. Hoe kan dat? Lost betaald parkeren mijn 
parkeerprobleem wel op?  
In Zeist hebben we kleine en grote vergunning gebieden. We merken momenteel dat in de kleine 
gebieden (zoals rayon D) de parkeerdruk hoog blijft. In grotere vergunning gebieden is de parkeerdruk 
acceptabel en kunnen vergunninghouders snel een parkeerplaats vinden.  

Zijn er wel voldoende parkeerplaatsen voor alle bewoners, bedrijven en 
hun bezoek? In sommige straten kan er bijvoorbeeld maar aan 1 zijde van 
de weg geparkeerd worden.  
Bij het bepalen van het gebied kijken we ook naar het aantal adressen (met en zonder eigen 
parkeergelegenheid) en het aantal parkeerplaatsen. Daarnaast komen er geen parkeervergunningen per 
straat maar voor een groter gebied (rayon genaamd).  

Pakeeronderzoek 
Is het parkeeronderzoek uit 2020 wel bruikbaar gezien Corona en de vele 
thuiswerkers? 
Ja. Een belangrijk onderdeel van het parkeeronderzoek was de nachtmeting. Corona heeft geen effect 
op waar mensen overnachten. De metingen overdag zijn uitgevoerd in september 2020. Op dat moment 
was er geen sprake van een lockdown en was de samenleving zo goed als helemaal open.  
 
Weten jullie hoeveel auto’s mensen hebben? Hoe werkt het als mensen meerdere 
auto’s bezitten?  

We weten niet hoeveel auto’s mensen bezitten en/of gebruiken. We weten wel hoeveel woningen er in 
een gebied zijn, hoeveel daarvan eigen parkeergelegenheid hebben en hoeveel parkeerplaatsen er op 
straat zijn. Bewoners die in het vergunning gebied gevestigd zijn, ontvangen maximaal 2 
parkeervergunningen.  

Parkeervergunning 
Op welke momenten wordt het betaald parkeren?  
Er is betaald parkeren van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur en op vrijdagavond tot 
21.00 uur. Dit zijn over het algemeen ook de tijden dat de winkels in het centrum open zijn. Door de 
openingstijden van winkels te volgen, voorkomen we dat bezoekers van winkels in woonwijken 
parkeren. Bezoekers van het centrum kunnen het beste parkeren in de parkeergarages, op enkele 
parkeerterreinen of in de winkelstraten (vooral Slotlaan, 1e en 2e Hogeweg, Het Rond, Montaubanstraat 
en Steynlaan).  



In de avond en op zondag is er soms ook sprake van parkeeroverlast, hoe 
gaan we dat voorkomen?  
We krijgen uit de woonwijken nabij het centrum nauwelijks signalen over parkeeroverlast  in de 
avonden of op zondag. Bezoekers van bv restaurants kunnen ’s avonds gratis parkeren (m.u.v. 
vrijdagavond) in de winkelstraten of op 1 van de vele parkeerterreinen.  

Betekent een parkeervergunning dat we gegarandeerd een parkeerplaats in onze 
straat hebben?  

Nee, met een parkeervergunning heb je het recht om in een bepaalt gebied (rayon genaamd) te 
parkeren, maar we kunnen geen parkeerplaats in de straat garanderen. Het is daarom belangrijk om te 
weten wat de oorzaak van de parkeeroverlast is. Ligt dat aan de bewoners zelf (iedereen 2 auto’s), aan 
bewoners van nabij gelegen buurten die hun auto in jullie buurt parkeren, of aan bezoekers van het 
centrum van Zeist (die komen winkelen, eten in restaurant etc.). Over het algemeen betekent betaald 
parkeren dat we het aantal auto’s beperken en dat er zodoende meer ruimte ontstaat.  

Als ik nu in mijn voortuin parkeer of op de oprit naast mijn huis, mag ik dan 
toch een parkeervergunning aanvragen?  
Door betaald parkeren in te voeren verwachten we van bewoners die een eigen parkeervoorziening 
hebben (bv een oprit of een garagebox), dat ze die ook gebruiken voor hun auto. Het parkeerbeleid van 
Zeist bepaalt dat als je eigen parkeergelegenheid hebt, dat je dan geen parkeervergunning krijgt. 
Bijvoorbeeld: u heeft 2 auto’s en u kan 1 auto op uw eigen oprit parkeren, dan heeft u geen recht op 
een 1e parkeervergunning. U kunt wel een parkeervergunning  aanvragen voor uw 2e voertuig. Die krijgt 
u als er voldoende ruimte op straat is. 

Ik heb 3 auto’s, krijg ik voor die 3 auto’s parkeervergunningen(en)?  
We verstrekken maximaal 2 parkeervergunningen per zelfstandige woning. De 1e parkeervergunning 
verstrekken we als aan de voorwaarden voldaan wordt (bv. u woont in het betaald parkeren gebied, u 
bent de eigenaar van de auto, u heeft geen eigen parkeervoorziening etc.). De 2e bewonersvergunning 
verstrekken we alleen als er nog ruimte in het vergunning gebied is.  

Krijgen wij een eigen nieuw vergunning gebied / rayon?  
Hier kunnen we nog geen antwoord op geven. Dat hangt af wat er uit de enquête komt. Als er 
bijvoorbeeld maar 1 of 2 straten dicht bij het centrum betaald parkeren willen, dan is het logisch om een 
bestaand rayon uit te breiden. Zijn veel straten voor betaald parkeren, dan is een nieuw rayon wellicht 
wenselijk. Hier komen we dus nog op terug en dit zal zeker ook met de buurtvertegenwoordigers 
besproken worden. 

Kunnen alleen bewoners een parkeervergunning kopen of ook bedrijven en 
hun medewerkers?  
Ook bedrijven kunnen parkeervergunning aanvragen . Daarvoor gelden vergelijkbare voorwaarden als 
voor bewoners. Bedrijven kunnen ook een parkeervergunning voor hun personeel aanvragen, maar 
alleen voor rayon I en K (parkeerterreinen in het centrum bij Antonlaan en Slotlaan). 



Hoe groot wordt het gebied waar ik als bewoner mag parkeren met mijn 
parkeervergunning?  
Hier kunnen we nog geen antwoord op geven. Dat hangt af wat er uit de enquête komt. Als er 
bijvoorbeeld maar 1 of 2 straten dicht bij het centrum betaald parkeren willen, dan is het logisch om een 
bestaand rayon uit te breiden. Zijn veel straten voor betaald parkeren, dan is een nieuw rayon wellicht 
wenselijk. Hier komen we dus nog op terug en dit zal zeker ook met de buurtvertegenwoordigers 
besproken worden. Op de website van de gemeente kunt u zien welke rayons er al zijn en in welke 
straten een vergunninghouder kan parkeren. https://www.zeist.nl/parkeren/parkeervergunning-en-
parkeerplek-aanvragen/parkeergebieden-vergunninghouders 

Bezoekers 
Mogen mensen zonder parkeervergunning in een vergunning gebied 
parkeren?  
Mensen zonder parkeervergunning mogen parkeren in vergunning gebied, maar daarvoor moeten zij 
een dagkaart kopen. Een dagkaart kost € 15.  

Mag mijn bezoek nabij mijn woning parkeren? En moeten zij daarvoor betalen? 
Hoeveel is dat en waarom is het niet gratis voor ons bezoek?   

Ja dat mag, maar niet gratis. Bezoek van bewoners of bedrijven (gevestigd in het vergunning  gebied) 
kan een dagkaart kopen (€  15,00) of gebruik maken van de bezoekersregeling. Bewoners in vergunning 
gebied kunnen zogenaamde kraskaarten aanschaffen voor hun bezoek. Per kraskaart kan 2 uur worden 
geparkeerd op plaatsen waarvoor anders een dagkaart moet worden gekocht. Per adres kunt u 
maximaal 200 kraskaarten per jaar kopen.  Dit staat gelijk aan 400 uur parkeren. Parkeren middels een 
kraskaart kost € 1,35 per uur. Vanaf 2022 willen we starten met een digitale bezoekersregeling.  

Waarom kan bezoek niet per uur betalen en is er alleen een dagkaart van 15 
euro?  
De dagkaart van €  15,00 is bewust in het leven geroepen om kort parkeerders te weren. Als parkeren in 
het vergunning gebied € 2,00 per uur kost, wat gelijk is aan het uurtarief in bijvoorbeeld parkeergarages 
of op de slotlaan, dan is het voor bezoekers van de winkels en horeca interessant om in uw wijk te 
parkeren. Met de dagkaart van €  15,00 stimuleren we bezoekers van ons centrum om juist in de 
parkeergarages te parkeren in plaats van in de woonwijken.  

Enquete 
Ik heb geen auto, mag ik wel mijn voorkeur opgeven?  
Ja, elk adres krijgt 1 enquête, ongeacht of men over een auto beschikt. Iemand die nu geen auto heeft, 
kan namelijk wel plannen hebben om een auto aan te schaffen. En andersom. 

https://www.zeist.nl/parkeren/parkeervergunning-en-parkeerplek-aanvragen/parkeergebieden-vergunninghouders
https://www.zeist.nl/parkeren/parkeervergunning-en-parkeerplek-aanvragen/parkeergebieden-vergunninghouders


In welk gebied wordt de enquête uitgezet?  
We zetten de enquête uit in de Bloemenbuurt en Transvaalbuurt, maar ook in de straten richting 
Utrechtseweg en Schaerweijdelaan. 

Moet het hele onderzoeksgebied in meerderheid VOOR betaald parkeren 
zijn of kijkt de gemeente per straat?  
De bewoners van een gebied kiezen straks voor of tegen betaald parkeren. Als de meerderheid voor 
betaald parkeren is, dan voeren we betaald parkeren in. Daarbij kijken we wel naar afzonderlijke 
straten.  De kans is aanwezig dat hoe verder we van het centrum zijn, hoe minder parkeeroverlast 
ervaren wordt. Straten aan de rand van het onderzoeksgebied zeggen wellicht “nee” tegen betaald 
parkeren en dat honoreren we dan. We willen geen enclave binnen een groter gebied. Bijvoorbeeld: als 
de meerderheid van de Transvaalbuurt voor betaald parkeren is, maar de inwoners van de 
Minckelerslaan zijn tegen, dan komt er toch betaald parkeren in de Minckelerslaan. De reden is dat een 
enclave verwarrend is voor de parkeerder en dit is niet duidelijk aan te geven met borden.  

Wij ervaren momenteel helemaal geen parkeerproblemen, komt er dan toch betaald 
parkeren in mijn straat?  

Zie het vorige antwoord. Het is afhankelijk van of uw straat een enclave vormt in een gebied omringt 
met (draagvlak voor) betaald parkeren, of dat het aan de rand van het gebied ligt. 

Hoeveel zekerheid hebben we dat de situatie waar we voor kiezen ook zo 
blijft (zoals gebiedsgrootte, reguleringstijden, kosten van een vergunning)?  
Als bewoners middels een enquête kiezen voor betaald parkeren, dan blijft dat voorlopig ook zo omdat 
er investeringen zijn gedaan. De specifieke voorwaarden kunnen later nog wijzigen. Op initiatief van de 
gemeente (nieuw parkeerbeleid) of op verzoek van bewoners, denk hierbij aan de start- en eindtijden 
van betaald parkeren. Er zijn geen garanties dat situaties niet (meer) wijzigen.  

Buurtconsultatie 
Wie worden de buurtvertegenwoordigers en hoe kunnen we die bereiken? 
We gaan met de buurtvertegenwoordigers in gesprek en zullen hen vragen of we hun namen mogen 
delen.  

Hoe kunnen wij als bewoners weten of onze keuze daadwerkelijk 
doorgevoerd wordt? Krijgen wij de resultaten te zien? 
 We zullen u informeren over de uitkomst. Vanwege privacy geven we geen inzicht in de keuzes per 
straat of woning.  

Financieel 



Met welke kosten moet ik als bewoner rekening houden? Waarom vraagt de 
gemeente geld voor parkeervergunningen, dat helpt toch niet tegen 
parkeerdruk?  
Een parkeervergunning voor bewoners kost momenteel €  77,00 per jaar per auto. Daarnaast kunt u 
kraskaarten kopen om uw bezoek voordeliger te kunnen laten parkeren. Een uur parkeren middels een 
kraskaart kost € 1,35 per uur.  
De opbrengsten uit vergunningen zijn nodig om de inrichting van het gebied (borden en 
parkeerautomaten) en de handhaving van te kunnen betalen. 
 

Wat verdient de gemeente als er betaald parkeren wordt ingevoerd?  
Het uitgangspunt van het parkeerbeleid van Zeist is dat de kosten voor betaald parkeren worden 
gefinancierd uit de opbrengsten van betaald parkeren. Die regel passen we toe voor het totale 
parkeerbeleid en dus niet per straat, parkeergarage of buurt. Het is lastig in te schatten wat het 
invoeren van betaald parkeren in uw buurt zal kosten en opleveren, omdat dat afhankelijk is van de 
grootte van het gebied en het aantal mensen dat een auto heeft. 

Overige 
Wordt de nieuwe bouwlocatie Geiserhof ook betaald parkeren?  
De Geiserhof betreft 40 nieuwe woningen aan de Geiserlaan. Bij de totstandkoming van dit project is 
ook rekening gehouden met de parkeerbehoefte van deze nieuwe woningen. Er worden daarom ruim 60 
parkeerplaatsen gecreëerd en die liggen allemaal aan de Geiserlaan. Het grootste deel wordt gecreëerd 
door “de kuil” opnieuw in te richten. Deze woningen zijn nog niet opgeleverd en we kunnen de enquête 
hier niet uitzetten. De Geiserlaan maakt onderdeel uit van de Transvaalbuurt en als er een meerderheid 
voor betaald parkeren stemt, dan hoort de Geiserlaan daar ook bij.  
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