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Informatiebrief wijziging betaald parkeren Architectenbuurt en Florence 
Nightingalepark 

Beste heer, mevrouw. 

Sinds 3 oktober 2016 is betaald parkeren in de Mensenrechtenbuurt en een gedeelte van de Leyweg 
ingevoerd. E r geldt betaald parkeren van 13.00 tot 24 .00 uur, zeven dagen per week. De invoering van 
betaald parkeren is een j aa r na invoering geëvalueerd. Voor deze evaluatie zi jn parkeertel l ingen 
gehouden i n de Mensenrechtenbuurt. Omdat bij invoering van betaald parkeren alti jd een uitwijkeffect 
naar de aangrenzende buurten ontstaat en er verschil lende signalen uit deze buurten zi jn ontvangen, is 
ook de parkeerdruk i n de aangrenzende buurten onderzocht. 

Gebleken is dat i n de avonduren de parkeerdruk afgenomen is en n u r u i m onder de 90 procent blijft. 
Di t betekent dat gemiddeld minder dan 9 van de 10 parkeerplekken bezet z i jn i n uw buurt. Overdag 
bli jkt echter de parkeerdruk in straten dichtbij het z iekenhuis te zi jn toegenomen met pieken tot 
dichtbij de 90 procent, met name in Leyenburg. D i t betekent dat meer dan 9 0 % van de 
parkeerplaatsen op straat bezet zi jn. De oorzaak is dat hier pas vanaf 18.00 uur betaald moet worden. 
Ook bli jkt s inds oktober 2016 de parkeerdruk i n de Architectenbuurt en het Florence Nightingale Park 
zodanig toegenomen dat bewoners ernstige hinder ondervinden. 

Met een groep vertegenwoordigers uit uw buurt en de omliggende buurten is daarom gesproken over 
de invoering van betaald parkeren i n de Architectenbuurt en het Florence Nightingale Park. Ook de 
eventuele uitbreiding van de parkeerregeling i n Leyenburg is besproken. Met deze brief w i l ik u 
informeren over de uitkomsten van deze gesprekken. 

Maatregelen rondom uw buurt 
I n de Architectenbuurt en het Florence Nightingale Pa rk wordt betaald parkeren ingevoerd. Daarbi j 
wordt aansluit ing gezocht bij de regeling die i n uw buurt geldt. Dus een regeling v an maandag tot en 
met zondag van 13.00 tot 24 .00 uur. 

Omdat ook i n Leyenburg parkeeroverlast wordt ervaren, wordt bezien of daar de parkeerregeling k a n 
worden uitgebreid. Momenteel geldt daar een regeling v an maandag tot en met zondag van 18.00 tot 
24.00 uur. De bewoners van de drie deelgebieden i n Leyenburg worden i n de gelegenheid gesteld h u n 
voorkeur ui t te spreken voor de var iant 13.00 tot 24 .00 uur of 18.00 tot 24 .00 uur. 
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Informatieavond 
Voor uw buurt verandert er echter niets. Mocht u toch verder geïnformeerd wi l len worden over de 
voorgenomen maatregelen, dan kunt u terecht op onderstaande informatieavonden over dit 
voornemen. 

• Donderdag 22 november van 19:00 tot 21:00 uur (over invoering parkeerregeling 
Architectenbuurt en Florence Nightingalepark) 

• Dinsdag 27 november van 19:00 tot 21:00 (over de parkeersituatie i n Leyenburg) 

Gedurende deze tijd kunt u terecht bij onze medewerkers die voor u klaar staan om u te informeren 
over de parkeersituatie i n uw buurt en omliggende buurten. 

Aanmelden informatieavond 
Wil t u aanwezig zi jn op de informatieavond? Meldt u z ich dan vóór dinsdag 20 november aan per ma i l 
v ia projectleyhout@denhaag.nl. Vermeld i n uw ma i l uw naam en adres. Beschikt u niet over e ma i l ? 
Dan kunt u z ich ook telefonisch aanmelden v ia 14070 . U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding 
met de locatie waar de informatieavond plaatsvindt ( in uw wi jk ) . 

Met vriendeli jke groet, 

Pa t r i ckSeb t i • 
PIv. Hoofd Handhavingsorganisatie 
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