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mijn concrete vragen naar cijfers en andere gegevens. 
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Samenvatting 

 

Volgens het Mobiliteitsplan Vlaanderen is het gebiedsgericht parkeerbeleid een van de 

dragende maatregelen voor een duurzame mobiliteit. De bijdrage dat het levert aan de 

doelstellingen bereikbaarheid en leefbaarheid maakt van parkeerbeleid een nuttig 

onderzoeksthema. 

 

Dit rapport bespreekt een tweeledig doel: er wordt een evaluatiemethodiek bepaald om 

het huidige tegenover het gewenste parkeerbeleid te plaatsen, waarna de toepasbaarheid 

ervan wordt besproken. Het onderzoek draait om de centrale vraagstelling: ‘In welke 

mate is er op lokaal niveau overeenstemming tussen het huidige en gewenste 

parkeerbeleid?’. 

 

Een eerste hoofdstuk focust op het kennisprobleem m.b.t. de tien kustgemeenten bij 

wijze van een literatuurstudie, gericht op documenten die mobiliteits- en parkeerbeleid 

aanbelangen. De tien Vlaamse kustgemeenten vormen een unieke regio vanwege hun 

karakteristieken op het vlak van ruimtelijke ordening, mobiliteit, toerisme, economie, 

e.a. De regio vraagt een geïntegreerde totaalvisie vanuit het duurzaamheidsprincipe, 

maar dit wordt bemoeilijkt door de lokale verscheidenheid en verschillende 

bestuursniveaus. Parkeerbeleid is verweven binnen diverse beleidsdomeinen, waarbij de 

bereikbaarheid centraal staat. 

 

In een tweede hoofdstuk wordt de Europese BYPAD+ methodiek als leidraad gebruikt om 

een evaluatie-instrument voor het lokale parkeerbeleid uit te werken tot een vragenlijst. 

Het parkeerbeleid wordt gecategoriseerd in 8 gerichte modules met bijhorende 

indicatoren. Dit biedt een globaal kader aan om het parkeerbeleid tussen de 

kustgemeenten te vergelijken en geeft de aanzet tot het praktijkgericht onderzoek. De 

grootste uitdaging was het gelijkmatig en objectief omgaan met de vele belangen inzake 

parkeren. Verder is een gericht gekozen evaluatiegroep van belang voor het onderzoek 

en wordt de mondelinge bevraging verkozen boven andere methoden. 
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Hoofdstuk 3 bespreekt de onderzoeksresultaten, waarbij voor de afzonderlijke 

kustgemeenten wordt afgeleid welke de sterke en zwakke aspecten van het 

parkeerbeleid zijn. Er wordt vervolgens inzicht verworven in welke mate er overlapping is 

tussen het huidige en gewenste parkeerbeleid, om te besluiten met SWOT-analyses. Het 

onderzoek wijst uit dat: 

 

o de meeste kustgemeenten een parkeervisie hebben neergeschreven met sturende 

parkeerprincipes; 

o uitgenomen voor de drie stedelijke gebieden aan de Kust, er vaak een grote kloof 

aanwezig is tussen het huidige en gewenste parkeerbeleid. Kleinere 

kustgemeenten hebben het moeilijker omwille van de periodieke parkeerdruk; 

o het een grote uitdaging is om acties op korte termijn te laten kaderen binnen een 

lange termijnvisie; 

o de ‘sneltoets’ kansen biedt om een lange termijnvisie inzake parkeren op te 

stellen; 

o er doorgaans meer aandacht wordt besteed aan parkeermaatregelen dan aan de 

planning en evaluatie van parkeerbeleid. 

o er een beperkt draagvlak aanwezig is voor sturende maatregelen; 

o er een gedeelde verantwoordelijkheid rust bij de gemeenten enerzijds en hogere 

overheden en externe partners anderzijds; 

o er dringend nood is aan bovenlokale beleidsafstemming in de kustregio door 

systematisch, proactief overleg met aandacht voor mobiliteit en parkeerbeleid. Tot 

op heden gaan er heel wat potenties inzake parkeren verloren. 
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Inleiding 

 

Een van de voornaamste uitdagingen van deze tijd bestaat er in de mobiliteit te 

beheersen. We willen met z’n allen steeds mobieler zijn, wat zich vooral uit in stijgingen 

van het autoverkeer. Als antwoord hierop streeft het Mobiliteitsplan Vlaanderen1 een 

duurzame mobiliteit na, waarin een pakket aan beleidsmaatregelen op korte, middellange 

en lange termijn moeten bijdragen tot de vijf vooropgestelde doelstellingen. 

 

Eén van de dragende maatregelen betreft het gebiedsgericht parkeerbeleid dat de 

doelstellingen bereikbaarheid en de verkeersleefbaarheid moet waarborgen en bijgevolg 

de neveneffect van het autoverkeer reduceert.2 Een consistent en bij voorkeur restrictief 

parkeerbeleid is nagenoeg het equivalent van een duurzaam mobiliteitsbeleid3 en 

bijgevolg absoluut nuttig om verder onderzoek rond te voeren. 

 

Dat het parkeerbeleid aan de Vlaamse Kust een bijzondere uitdaging vormt wegens de 

uniciteit van deze regio wordt gauw duidelijk. De tien kustgemeenten (14 badplaatsen)  

– van De Panne tot Knokke-Heist – kunnen vanwege hun verschillende karakteristieken 

op het vlak van ruimtelijke ordening, mobiliteit, toerisme en recreatie, economie, e.a. 

amper vanuit een globaal perspectief worden benaderd, terwijl zich in het kader van een 

duurzame ontwikkeling evenwel een totaalvisie opdringt. Het Ontwerp Mobiliteitsplan 

Vlaanderen (2001, pp.14) schrijft als volgt voor: “Duurzame ontwikkeling (…) 

veronderstelt tevens een grote betrokkenheid van alle beleidsactoren bij het tot stand 

komen van het beleid. 

 

Dit onderzoek heeft een tweeledig doel. Als eerste moet het gevoerde parkeerbeleid in de 

kustgemeenten in kaart worden gebracht via een nader te bepalen evaluatiemethodiek, 

gericht op parkeerbeleid. Dit moet een toetsingskader bieden om het huidige tegenover 

het gewenste beleid te plaatsen. Vervolgens dient deze praktische toepassing te leiden 

tot een discussie m.b.t. voorgaande methodiek om de toepasbaarheid ervan na te gaan. 

                                                 
1 Vlaams Gewest (2001). Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen. Vlaams Ministerie, departement Leefmilieu en  
  Infrastructuur.  [http://viwc.lin.vlaanderen.be/mobiliteit] 
2 Vlaams Gewest (2001). Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen. Vlaams Ministerie, departement Leefmilieu en  
  Infrastructuur. pp. 271.  [http://viwc.lin.vlaanderen.be/mobiliteit] 
3
 Een parkeerbeleid dat het ongewenst autogebruik wil verminderen in functie van het gebruik van duurzame  
  vervoerswijzen (te voet, fiets, openbaar vervoer). 
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Deze onderzoeksopzet brengt een aantal kennisproblemen met zich mee: enerzijds 

m.b.t. de kustgemeenten, anderzijds inzake parkeerbeleid. Later kan worden gefocust op 

praktijkgerichte problemen. Dit leidt tot de centrale vraagstelling van voorliggende 

studie: ‘In welke mate is er op lokaal niveau overeenstemming tussen enerzijds het 

huidige parkeerbeleid en anderzijds de gewenste visie op parkeerbeleid?’ 

 

Een eerste hoofdstuk van dit rapport omvat de relevante vakliteratuur die reeds 

voorhanden is bij wijze van een inleidende literatuurstudie. De opzet hiervan is de lezer 

zich een nadrukkelijk beeld te laten vormen van de kustregio. Om hier effectief in te 

slagen, zal deze literatuurstudie op een aantal zaken dieper ingaan. Andere relevante 

documenten vanuit de verschillende beleidssectoren die mobiliteits- en parkeerbeleid 

aanbelangen, zullen omwille van de omvang ervan niet uitvoerig worden besproken, 

maar wel worden opgenomen d.m.v. een korte inventarisatie.  

 

Hoofdstuk 2 geeft de aanzet tot het praktijkgerichte onderzoek van deze studie waarbij 

de focus komt te liggen op de evaluatiemethodiek m.b.t. parkeerbeleid. Er wordt hierbij 

een algemeen kader uitgewerkt dat het mogelijk maakt de kustgemeenten een evaluatie-

instrument voor te leggen m.b.t. parkeerbeleid. Hierbij wordt het Europese BYPAD-

project als uitgangspunt genomen en herwerkt naar parkeerbeleid toe. In dit opzicht is 

een goede kennis van dit project, alsook van het begrip parkeerbeleid noodzakelijk. 

 
In hoofdstuk 3 worden enerzijds de resultaten van de evaluatiemethodiek per 

beschouwde kustgemeente weergegeven. Zo wordt duidelijk in welke mate het huidige 

en gewenste parkeerbeleid overlappen, wat een antwoord biedt op de centrale 

vraagstelling van dit onderzoek. Anderzijds wordt het parkeerbeleid per gemeente vanuit 

SWOT-analyses verder besproken. Ook de onderzoekservaringen komen aan bod. 

 
Hoofdstuk 4 sluit dit rapport af bij wijze van een eindoordeel met antwoord op de 

onderzoeksvragen, een overzicht van de belangrijkste onderzoeksresultaten, een 

kritische kijk op de onderzoeksmethode en tenslotte suggesties voor verder onderzoek. 

 

In Bijlage 1 van de afzonderlijke bijlagenbundel wordt het Plan van Aanpak 

gepresenteerd. Om het u als lezer iets praktischer te maken, wordt in Bijlage 2 een kaart 

met de situering van de kustgemeenten meegegeven. Verder dient ook vermeld dat deze 

studie zich vooral richt op het autoparkeren, evenwel met aandacht voor duurzame en 

bijgevolg multimodale vervoerswijzen. 
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1 Ruimtelijk beleid als basis voor parkeerbeleid 

 

Vanuit de optiek dat enerzijds geen enkele beleidssector zelfstandig kan worden 

benaderd en anderzijds locatiebeleid4 de basis vormt van alle mobiliteit, kan het 

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WV)5 hier functioneren als 

schakel tussen allerhande relevante beleidssectoren. Zo zullen per beleidssector telkens 

de voornaamste documenten worden aangegeven. Bijzonder nuttig is zonder meer de 

beschouwde planhorizon van het PRS-WV (2007), waardoor dit rapport als evaluatie-

instrument kan functioneren voor het beoogde mobiliteits- en parkeerbeleid dat hierop 

geënt is. Het is van belang te wijzen op de verschillende karakteristieken die zich 

geconcentreerd afspelen op een smalle kuststrook die om en bij de 65 km lang is. Dit kan 

historisch gesitueerd worden op basis van de pijlers ruimtelijke ordening (R.O.) en 

toerisme, waarbij in grote lijnen een onderscheid te merken is tussen de Westkust, 

Middenkust en Oostkust6. Bijlage 2: ‘Overzicht van het beschouwde studiegebied, 

inclusief hinterland’ geeft de kustregio weer. 

                                                 
4
 Afstemmen van bereikbaarheidsprofiel (overzicht hoe een locatie te bereiken is te voet, per fiets, met het  
  openbaar vervoer en met de auto) en mobiliteitsprofiel (geeft aan op welke manier mensen zich verplaatsen  
  naar of van een bepaalde locatie). 
5
 Provincie West-Vlaanderen (2002). Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen. 
6
 De Westkust bestaat uit De Panne, Koksijde en Nieuwpoort; de Middenkust uit Middelkerke, Oostende, 
  Bredene  en De Haan; de Oostkust uit Blankenberge, Zeebrugge en Knokke-Heist. 
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1.1 Even terug in de tijd 

 

Figuur 1: Lineaire stedelijke ontwikkeling van de Vlaamse kustlijn 

 

 

Bron: Houthave, R. (2005). Kustfocus Ruimte genoeg aan de kust? WES Onderzoek & Advies, Universiteit Gent. 
 

De lineaire stedelijke ontwikkeling van de Vlaamse Kust vond hoofdzakelijk plaats via 

toeristisch-recreatieve activiteiten.7 Oostende en Nieuwpoort ontwikkelden zich reeds 

vroeg door hun havens, terwijl het resterende kustlandschap tot de 19de eeuw uit één 

aaneengesloten én onbebouwd gebied bleef bestaan. De situering van de eerste kleine 

nederzettingen, variërend op de rand van duinen en achterliggende polders, biedt een 

eerste verklaring voor de huidige ruimtelijke variatie tussen kustgemeenten. De aanleg 

van de Koninklijke Baan (vanaf 1885) langsheen de kuststrook en vervolgens de 

kusttram (omstreeks eeuwwisseling), alsook het opkomende toerisme medio 19de eeuw 

stimuleerden de geleidelijke aanleg van badplaatsen en bijkomende ruimtelijke 

ontwikkeling. Omstreeks het begin van de 20ste eeuw werd de basis gelegd voor de 

stedenbouwkundige structuur van de badplaatsen.  

                                                 
7
 Westtoer en Toerisme Vlaanderen (2002). Strategisch Beleidsplan voor Toerisme en Recreatie aan de Kust.  
   Provinciebestuur West-Vlaanderen. pp. 30-33. 
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Er werden verschillende concepten toegepast: die van de lineaire bouwblokverdeling en 

de tuinstad.8 Dit geeft een tweede verklaring voor de ruimtelijke verschillen die men 

vandaag terugvindt.  

 

Toerisme speelde eveneens een hoofdrol. De Kust kreeg opeenvolgend te maken met 

gezondheidstoerisme, toerisme van mondaine aard en sociaal toerisme, wat telkens 

eigen ontwikkelingen kende. Na WO II vonden buitengewone ontwikkelingen plaats door 

het opkomende massatoerisme. Woonkernen breidden fors uit langsheen de laterale 

ontsluitingen van tram en Koninklijke Baan. De vraag naar verblijfsaccommodatie bleef 

stijgen wat resulteerde in het toelaten van verticale bebouwing en immense verdichting 

binnen het concept van lineaire bouwblokverdeling. Uitgenomen te Bredene, werd overal 

een zeedijk voltooid en ook het secundaire wegennet breidde gevoelig uit. 

 

Dit alles resulteerde in twee tendensen (zie Figuur 1): 

- de verticale verdichting en typische verstedelijkte T-structuur met het 

aaneengroeien van badplaats en oorspronkelijke dorpskern, wat varieerde 

naargelang de ligging van de dorpskern; 

- de horizontale ontwikkelingen waarbij duingebieden en achterliggende polders 

steeds meer en verder werden aangesneden. 

 

Hier ligt de oorzaak van het actuele, sterk verstedelijkte uitzicht van de Vlaamse Kust, of 

de zogenaamde Vlaamse ‘Atlantic Wall’. De intensiteit en het patroon van de stedelijke 

uitbreiding wordt nog steeds veroorzaakt door drie factoren: economische ontwikkeling, 

vraag naar gezinswoningen en hun evolutie en de uitbreiding van het transportnetwerk.9  

 
Ongeveer één op vijf West-Vlamingen woont in één van de tien kustgemeenten  

(235.461 inwoners, NIS 2006). De bevolking aan de Kust is bovendien in tien jaar tijd 

gestegen met zo’n 6%, of anderhalf keer zo snel als het Vlaams gemiddelde en meer dan 

dubbel zo snel als het West-Vlaams gemiddelde. Ook de gemiddelde bevolkingsdichtheid 

in de kustgemeenten (678 inwoners/km²) ligt quasi dubbel zo hoog als in de rest van de 

provincie (306 inwoners/km², gegevens 2006). In de zomer komt daar nog een 

belangrijk aantal dagtoeristen, huurders en hotelgangers bij. 

                                                 
8
 Westtoer en Toerisme Vlaanderen (2002). Strategisch Beleidsplan voor Toerisme en Recreatie aan de Kust.  
  Provinciebestuur West-Vlaanderen. pp. 30-31. 
9
 Goffin, A. et al. (2007). MIRA Milieurapport Vlaanderen, Achtergronddocument 2006: Kust & zee. Vlaamse 
Milieumaatschappij: Erembodegem, Belgium. 180 pp. 
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1.2 Ruimtelijke ordening en locatiebeleid 

 

� Vlaams Gewest 
 

Op Vlaams niveau10 wordt de Kust als ‘stedelijk netwerk’ geselecteerd, wat meteen het 

belang voor Vlaanderen illustreert omwille van toeristisch-recreatieve faciliteiten en 

potenties van nationale betekenis, stedelijke gebieden op korte afstand en natuurlijke 

structuur van internationale betekenis. 

 

Hierbij zijn Brugge en Oostende regionaalstedelijke gebieden (RSG), waarvan op dit 

moment11 het eindrapport voor het afbakeningsproces (in afwachting van het ontwerp-

RUP en definitief RUP) wordt beëindigd. Belangrijk hierbij zijn de afbakeningslijnen, 

waarbinnen een stedelijk gebiedsbeleid zal worden gevoerd. Daarbuiten is er een 

buitengebiedbeleid. 

 
Het RSG Oostende bakent zo het meer stedelijke deel van Bredene mee af, en dit 

vooral om toeristisch-recreatieve redenen. Bredene wil desondanks haar eigenheid 

behouden.12 Zeebrugge maakt geen deel uit van het RSG Brugge wegens zijn 

ligging: het havengebied ligt bijna volledig omkneld door het havengebied en de 

open ruimte zou bedreigd kunnen worden.13 Het afbakeningsvoorstel stelt echter 

wel enkele ruimtelijke en verkeersconcepten voor die van belang zijn voor de 

toeristisch ontsluiting van de Kust.14 

 

Knokke-Heist vormt een structuurondersteunend kleinstedelijk gebied, Blankenberge15 en 

Veurne kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau. Het beleid binnen deze gebieden 

wordt door de provincie bepaald. Nieuwpoort, De Panne, Koksijde, Middelkerke, De Haan 

en Zuienkerke maken eveneens deel uit van het stedelijk netwerk ‘Kust’.  

                                                 
10
 Vlaams Gewest (2004). Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Vlaams Ministerie, departement Ruimtelijke  

    Planning, gecoördineerde versie april 2004. 
11
 Stand van zaken op 26/10/2007, via http://www.vlaanderen.be. 

12
 West-Vlaamse Intercommunale (2005). Informatief gedeelte GRS Bredene. Gemeente Bredene. 

13
 SumResearch (2006). GRS Brugge – informatief gedeelte. Stad Brugge. 

14
 Zie onderdeel 1.5 Mobiliteit en bereikbaarheid. 

15
 Voorlopige vaststelling op 21 juni 2007 van het Ontwerp PRUP ‘Afbakening KSG Blankenberge en cluster van  
   bestaande zonevreemde regionale bedrijven langs de Brugse Steenweg’; openbaar onderzoek loopt van 
   1 augustus 2007 t.e.m. 1 oktober 2007. 
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Naast de toeristisch-recreatieve rol, is er ook een maritieme transportfunctie voor het 

gebied weggelegd rond de poorten van Oostende (lucht- en zeehaven) en Zeebrugge 

(zeehaven). De uitbouw van deze poorten is hoofdzakelijk een Vlaamse bevoegdheid.16 

 

Verder dient vermeld dat de ontwikkelingen in de stedelijke gebieden en het 

buitengebied in sterke onderlinge samenhang worden uitgewerkt, alsook dat het netwerk 

slechts een beleidskader is dat op provinciaal niveau verder wordt uitgewerkt in de 

deelruimten Kustruimte, Westkustruimte, Oostendse ruimte en Brugse ruimte (wat de 

ruimtelijke diversiteit bevestigt). Een deelruimte is een gebied waarbinnen een 

samenhangend ruimtelijk beleid voorgesteld wordt. De visie van de provincie gaat uit van 

het behoud en versterken van deze ruimtelijke verscheidenheid die reeds aanwezig is. 

 

� Provincie 
 

De Provincie heeft een afzonderlijke visie en gewenste ruimtelijke structuur voor de 

‘Kustruimte’ met haar kustgebonden toeristisch-recreatieve potenties en de natuurlijke 

structuur die bepalend is voor de aantrekkingskracht. De 10 kustgemeenten behoren 

geheel of gedeeltelijk tot deze gordel langs de Koninklijke Baan, tussen zee en polder. 

Ook de maritieme transport- en distributiefunctie rond de poorten komt aan bod. 

 

Figuur 2: Het Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen en visie voor de 'Kustruimte' 

 

 

Bron: Provincie West-Vlaanderen (2002). Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen. 
 

                                                 
16
 Zie onderdeel 1.4 Economie. 
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Het gewenste beeld voor de ‘Kustruimte’ bestaat uit een ‘kralensnoer’ van badplaatsen 

als multifunctionele, complementaire knooppunten met de Koninklijke Baan (N34) en 

kusttram als snoer tussen de kralen. De N34 mag slechts gericht zijn op plaatselijk of 

beperkt bovenlokaal verkeer tussen naburige kernen, waarbij ‘downgraden’ wordt 

toegelaten. De provincie ontwikkelt op dit ogenblik, aan de hand van een geïntegreerde 

studie met een actieplan, een globale visie voor de herinrichting van de N34 en haar 

omgeving (met aandacht voor parkeerbeleid en openbaar vervoer).17 

 

De periodieke (on)bereikbaarheid en parkeerproblematiek van de ‘Kustruimte’ worden 

erkend. Optimalisering tot een dubbele kamstructuur moet de aanzet geven tot een 

goede bereikbaarheid, ontsluiting en invulling van het parkeren om problemen ten 

gevolge van toeristisch-recreatieve ontwikkelingen te vermijden.  De ‘tanden’ of zeelanen 

worden geënt op de ‘drager’ van de kam (hoofdweg). Verder moet de parkeerbehoefte18 

worden opgevangen door grote parkeerinfrastructuur in stedelijke gebieden.19 De 

densiteit aan hoogbouw en tekorten aan parkeermogelijkheden bepalen de 

parkingbehoefte. Parkings zullen worden geënt op de kamstructuur en gekoppeld aan het 

openbaar vervoer (OV) en het verkeerscirculatiebeleid. De provincie vraagt ook om in de 

GRS enkel kleinschalige parkeerruimten te voorzien in verwevenheid met de kernen. In 

het buitengebied aan de Kust wil de provincie, in het kader van het Vlaams en het 

gemeentelijk mobiliteitsbeleid, de realisatie van bovenlokale, toeristische 

parkeerinfrastructuur ondersteunen. 

 

Om alternatieve vervoersmodi te stimuleren, wat een doel op zich is, moet een 

‘omgekeerde kamstructuur’ worden uitgebouwd voor het OV. De kusttram functioneert 

als ‘drager’ met landinwaartse spoorverbindingen als ‘tanden’, waarbij de knopen 

multimodaal worden uitgebouwd en aansluiten op de autokamstructuur. 

 

Verder zijn de open ruimtes tussen de badplaatsen, alsook net achter de stedelijke 

kustband structuurbepalend. Gezien hun internationale betekenis, worden deze waar 

mogelijk versterkt. 

 

                                                 
17
 Zie ook onderdeel 1.5 Mobiliteit en bereikbaarheid. 

18
 De vraag naar parkeerplaatsen gekoppeld aan een bepaald gebied en een bepaald gebruik dat van het gebied  
   gemaakt wordt. 
19
 Uitwerking tijdens afbakeningsproces. 
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De ‘Westkustruimte’, ‘Oostendse Ruimte’ en ‘Brugse Ruimte’ overlappen deels met de 

‘Kustruimte’, wat tot gevolg heeft dat badplaatsen en achterliggende kernen van 

gemeenten als De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Bredene, Middelkerke en Oostende 

geheel of gedeeltelijk tot meerdere deelruimtes behoren. 

 

De rol van de Oostendse en Brugse ruimte wordt vooral bepaald door de economische 

poorten en hun RSG die op Vlaams niveau worden gevoerd, waarbij toerisme en 

bereikbaarheid, alsook behoud van open ruimten belangrijk zijn. Deze deelruimtes 

hebben een complementaire functie op vlak van toerisme en recreatie voor de 

‘Kustruimte’. Het KSG Veurne heeft daarnaast een complementaire rol op vlak van 

bedrijvigheid. 

 

Aandachtspunten van de provincie in het ‘stedelijk netwerk Kust’ zijn o.m. de druk van 

het tweedeverblijfstoerisme en het beheersen van landinwaartse bouwtrends. In functie 

van de gewenste ontwikkelingen en mede op basis van algemene criteria20, gebeurden 

volgende selecties: 

 
Nieuwpoort wordt in het PRS-WV geselecteerd als structuurondersteunend 

hoofddorp. De Haan, De Panne, Koksijde-Bad, Nieuwpoort-bad, Oostduinkerke-Bad, 

Sint-Idesbald, Wenduine, Middelkerke en Westende-Bad worden geselecteerd als 

kusthoofddorpen. Adinkerke, Koksijde-Dorp, en Oostduinkerke-Dorp zijn tenslotte 

woonkernen. Deze selectie betekent dat de kustgemeenten diverse rollen worden 

toebedeeld voor wonen, werken en lokale bedrijvigheid. 

 

In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) heeft de Vlaamse 

administratie een gebiedsgerichte ruimtelijke visie opgesteld voor de regio Kust-Polders-

Westhoek. De ecologische waarden van de kustmilieus moeten optimaal worden 

versterkt, de bestaande natuurgebieden worden uitgebreid en de relatie tussen strand en 

duinen en de erachter liggende polders krijgen bijzondere aandacht.21 Hoogdynamische 

toeristisch-recreatieve activiteiten worden maximaal ingepast in of aansluitend bij de 

kernen en stedelijke gebieden en zijn niet gewenst in de open ruimte. 

                                                 
20
 Provincie West-Vlaanderen (2002). Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen. pp. 152-153. 

21
 Vlaams Gewest (2005). Gewenste ruimtelijke structuur en Programma voor uitvoering van de ruimtelijke  

    visie voor landbouw, natuur en bos regio Kust-Polders-Westhoek. Vlaams Ministerie, departement  
    Ruimtelijke Planning. 
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1.2.1 Uitwerking van de ruimtelijke visie 

 

� Provincie 
 

De gewenste ruimtelijke ontwikkelingen die het PRS-WV voorschrijft, kunnen op 

provinciaal niveau slechts ten dele worden uitgewerkt via RUP’s, strategische 

projectgebieden en actieplannen. 

 

PRUP ‘Strand en dijk’ 
 

Strand en dijk zijn in de meeste kustgemeenten unieke toeristische trekpleisters. Om het 

toeristisch-recreatief functioneren te ordenen, werden tien provinciale RUP’s voor strand 

en dijk22 opgemaakt. Er wordt een eenvormige aanpak gehanteerd voor het al dan niet 

toelaten van bebouwing die tijdelijk of permanent is en grootschalig of kleinschalig o.b.v. 

de ruimtelijke draagkracht en de verwachte verkeersstromen. De toeristische attractie is 

hier dus nauw mee verbonden. Ondanks de globale benadering is er oog voor het 

specifieke karakter van elke badplaats en het onderscheid tussen zomer- en 

winterseizoen. Binnen de centrumgebieden van de badplaatsen kunnen er op dijken 

ondergrondse parkeergarages worden gerealiseerd.23  

 

PRUP ‘Afbakening KSG’ 
 

De provincie bepaalt o.a. de taakstellingen voor de stedelijke gebieden inzake wonen en 

bedrijvigheid. Voor het KSG Knokke-Heist werd in november 2007 een 

afbakeningsvoorstel bepaald, voor Blankenberge gebeurde een voorlopige vaststelling 

van het ontwerp-RUP in juni 2007 en vond openbaar onderzoek plaats tot oktober 2007. 

Het ruimtelijke beleid binnen deze gebieden zal bepalend zijn voor verdere ruimtelijke en 

verkeerskundige ontwikkelingen. 

 

                                                 
22
 Voor elk van de 10 kustgemeenten voor het gedeelte van strand en dijk ter hoogte van elke badplaats. 

23
 Provincie West-Vlaanderen (2005). Samenvatting Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen Strand en Dijk. 
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Strategische projectgebieden 
 

In de stedelijke gebieden Knokke-Heist, Blankenberge en Oostende en de jachthaven van 

Nieuwpoort kunnen nieuwe hoogdynamische toeristisch-recreatieve voorzieningen 

worden uitgebouwd binnen afgebakende zones met een bovenlokale draagkracht, waarbij 

bundeling, concentratie en complementariteit centraal staan. Er wordt een geïntegreerd 

beleid gevormd en er kunnen krachtlijnen geformuleerd worden voor het aanpakken van 

de verkeers- en parkeeroverdruk door lijninfrastructuren, zoals in Nieuwpoort aandacht 

wordt gegeven aan een aangepaste verkeersdoorstroming en functioneel parkeerbeleid 

langsheen de doortocht van de N34 Koninklijke Baan.24 

 

� Gemeente 
 

Het subsidiariteitprincipe laat creëert ruimte om de gewenste ontwikkelingen uit te 

werken in gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen (GRS). Buiten Nieuwpoort25 en 

Middelkerke26, beschikken alle kustgemeenten over een goedgekeurd structuurplan.27 

Het mag duidelijk zijn dat de diverse lokale ruimtelijke visies, wegens (maar tevens 

‘ondanks’) de subsidiariteit en aldus de geboden beleidsruimte op welk vlak dan ook, 

geenszins leiden tot een globaal beleid. Binnen deze GRS is ook heel wat aandacht voor 

de lokale verkeerskundige context, die recenter is en vaak beter uitgewerkt dan in de 

gemeentelijke mobiliteitsplannen. Zo vertellen ze ook vaak meer over het gemeentelijk 

parkeerbeleid en de inplanting van parkeerfaciliteiten in de ruimte. 

 

                                                 
24
 Westtoer (2004). Infokrant Kustactieplan Nieuwpoort. 

25
 In voorontwerpfase op 16 oktober 2007. 

26
 Openbaar onderzoek afgerond op 1 september 2007. 

27
 Geoloket provincie West-Vlaanderen, http://www.giswest.be (toestand op 16 oktober 2007). 
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1.2.2 Andere juridische planningscontext 

 

De bestemmingen en voorschriften, zoals bepaald in de gewestplannen28 ‘Veurne - 

Westkust’, ‘Oostende – Middenkust’ en ‘Brugge – Oostkust’ blijven gelden zolang ze niet 

vervangen worden door RUP‘s. Ook BPA’s kunnen bijgevolg nog steeds van toepassing 

zijn. Deze plannen zijn een belangrijk criterium voor het al dan niet toestaan van een 

stedenbouwkundige vergunning in zones voor o.m. wonen, recreatie en openbaar nut. 

Gezien deze eveneens instrumenten zijn om het ruimtelijk beleid tot stand te brengen, 

kunnen ze relevant zijn voor het parkeerbeleid. Zo zijn er op de gewestplannen parkings 

voorzien, wat meteen het belang aantoont om inspanningen te verrichten inzake het 

opstellen of aanpassen van BPA ’s en RUP ‘s. Het ruimtelijk beleid is van zeer groot 

belang indien men de huidige (parkeer)visie wil nastreven. 

 

Een zeer belangrijke stap voor de bescherming van de natuurwaarden aan de kuststrook, 

was de goedkeuring van het Duinendecreet (1993). Het vormde de basis van het 

aankoopbeleid van duinen door de Vlaamse overheid en legde een bouwverbod op. Dit 

beperkt de beschikbare ruimte en belemmert zo het locatiebeleid van gemeenten (vb. bij 

aanleg van randparkings). 

 

                                                 
28
 De gewestplanwijzigingen van 1994 en 1995 waren veeleer beperkt. De recentere gewestplanwijzigingen bij 
B.V.R. van 13/07/2001 zijn omvangrijker. 
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1.3 Toerisme en recreatie 

 

De ruimtelijke impact van het toeristisch-recreatief gebruik aan de Kust is van zeer groot 

belang. Uit Westtoer29-cijfers blijkt dat de tien kustgemeenten in het jaar 2006  

17,6 miljoen dagtoeristen over de vloer kregen (weliswaar 19,3 miljoen in 2003). De 

teller van het aantal overnachtingen in commerciële logies stond in 2006 op  

15,1 miljoen. Het tweedeverblijfstoerisme was goed voor nog eens 14 miljoen 

overnachtingen. Toerisme Vlaanderen berekende dat de Kust goed is voor een derde van 

alle binnen- en buitenlandse overnachtingen in België. De verblijfs- en dagtoeristen aan 

de Vlaamse Kust zorgen jaarlijks voor een omzet van zowat twee miljard euro.30 

Parkeerbeleid kan hier geplaatst worden als een onderdeel van de concurrentieslag om 

de (dag)toerist tussen de kustgemeenten.31 Gemeentebesturen die onder druk staan van 

toeristisch-commerciële belangen op korte termijn (KT) hebben het moeilijk een lange 

termijnvisie op mobiliteit (inzake doorstroming, bereikbaarheid, leefbaarheid, toeristische 

aantrekkelijkheid, OV) te onderschrijven. Deze lange termijnvisies worden aangereikt 

door hogere overheden  (Vlaams Gewest, provincie, De Lijn) die deze druk veel minder 

rechtstreeks ondervinden. 

 

Toerisme en mobiliteit zijn vaak moeilijk te verzoenen, wat ook andere Europese landen 

bezighoudt.32 Onze Noorderburen speelden reeds vroeg in op de noden van het toerisme 

en het bereikbaar houden van hun Kust – die weliswaar minder dicht bebouwd is – via 

het bieden van goede alternatieven met o.m. recreatietransferia.33 Er wordt ook veel 

aandacht besteed aan communicatie naar de toeristen toe.34 Er worden zelfs wedstrijden 

georganiseerd om innovatieve, realistische bereikbaarheidsprojecten te bedenken.35 

 

                                                 
29
 De rol van Westtoer komt aan bod in onderdeel 1.3.1 Visies.  

30
 Bourgeois, G. (20.11.07). Bourgeois investeert ruim 2 miljoen euro in nieuwe projecten Kustactieplan.  
    Persmededeling van Vlaams minister van Toerisme Geert Bourgeois. 
31
 de Pauw, E., sectiehoofd mobiliteit provincie West-Vlaanderen, persoonlijke communicatie. 

32
 ETC. (2000). Journey to success the transport and tourism debate. ETC English Tourism Council. 

33
 Janssen, J.A.W.H.M. (1995). Renesse krijgt eerste recreatie-transferium van ons land, in: (1995). Recreatie 
& Toerisme. pp. 24-27. 

34
 Stichting Recreatie KIC. (2006). Dagje uit: een voorbeeldenboek over recreatieverkeer. Stichting Recreatie, 
Kennis en Innovatiecentrum: Den Haag. 63 pp. : ill. & www.reachthebeach.nl. 

35
 Anon. (2004). Strand binnen handbereik: van gondels tot kustwegen, in: (2004). Recreatie & Toerisme, 
2004, 4. Recreatie en Toerisme: pp. 32-33. 
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1.3.1 Visies 

 

� Gewestelijk 
 

De Vlaamse overheid werkt het ‘toeristisch-recreatief netwerk Kust’ uit. Toch behoudt de 

provincie hier een belangrijke taak door de selectie van knooppunten en lijnelementen, 

en de uitwerking van een gebiedsgerichte visie. De Kust is een toeristisch-recreatief 

netwerk van primair belang met voorzieningen van bovenlokaal niveau en grote 

aantrekking, gebundeld in knooppunten. Knooppunten zijn grote trekkers in o.a. 

stedelijke gebieden en kusthoofddorpen36 die - ook in buitengebied - veel mobiliteit 

veroorzaken. De Koninklijke Baan vormt een van de lijnelementen die deze knooppunten 

met elkaar verbindt en waarlangs de bezoekers zich aangenaam kunnen verplaatsen. 

Toeristisch-recreatieve initiatieven worden gerelateerd aan deze lijnelementen, binnen de 

knooppunten en volgens het draagkrachtniveau. Het achterliggende poldergebied vormt 

een buffer tegen de verstedelijkte vorm van het kusttoerisme. Ook op gemeentelijk 

niveau kunnen lokale toeristisch-recreatieve knooppunten worden aangeduid en in het 

GRS onderbouwd. In stedelijke gebieden moet eventueel bijkomende verkeersdruk en 

inname van open ruimte kunnen worden opgevangen i.f.v. de ruimtelijke draagkracht. 

Kusthoofddorpen moeten meer aandacht hebben voor natuurwaarden, waarbij een 

bijkomende verkeersdruk, bezoekersdruk, bouwblokverdichting e.a. door bijkomende 

verblijfsaccommodatie kunnen worden opgevangen. 

 

Kustactieplannen 
 
Voor het onderbouwen van het toerisme aan de Kust werd door Toerisme Vlaanderen in 

1997 voor het eerst een Kustactieplan opgericht. Hiermee wil de Vlaamse overheid mee 

de krijtlijnen voor de verdere ontwikkeling van het kusttoerisme uitzetten. Overheden, 

private rechtspersonen en specifieke doelgroepen kunnen projecten indienen. Het meest 

recente ‘Kustactieplan III’ (2005-2009) erkent de noodzaak van het toerisme om op 

lange termijn (LT) te denken. Er wordt eveneens erkend dat de Kust en het hinterland 

onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en de kustburgemeesters overleggen om de 

samenwerking te bevorderen. In 2007 werden, o.b.v. het strategisch beleidsplan37, tien 

nieuwe projecten voor subsidiëring geselecteerd. 

                                                 
36
 Zie onderdeel 1.2 Ruimtelijke ordening en locatiebeleid. 

37
 Westtoer en Toerisme Vlaanderen (2002). Strategisch Beleidsplan voor Toerisme en Recreatie aan de Kust, 
    Provinciebestuur West-Vlaanderen. 
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� Provincie 
 

Voor toerisme en recreatie vormt Westtoer het verlengstuk en het speerpunt van het 

provinciebestuur.38 De hoofdopdracht van Westtoer bestaat in het voorbereiden en 

adviseren van het toeristisch-recreatief beleid van de provincie en het coördineren en 

effectief realiseren van dit beleid. Westtoer hecht veel belang aan samenwerking met 

partners uit de publieke en private sector in een sterk doorgedreven regiowerking. In 

overleg met de partners streeft Westtoer naar een beleid gedragen door de basis. Het 

provinciebedrijf voor toerisme en recreatie heeft aandacht voor raakvlakken als R.O., 

natuur, cultuur, milieu, landbouw, etc. 

 

Strategisch Beleidsplan voor Toerisme en Recreatie aan de Kust 2002-2006 
 

Het meest recente ‘Strategisch Beleidsplan voor Toerisme en Recreatie aan de Kust’ is 

een bovenlokaal beleidsplan dat in 2002 door Westtoer en Toerisme Vlaanderen werd 

opgesteld voor de volledige Kust. Dit bovenlokaal referentiekader heeft onder meer als 

doel het beleid voor het kusttoerisme op Vlaams en provinciaal niveau te sturen en 

richting te geven aan de strategische beslissingen van kustgemeenten en private 

toeristische actoren. Het sluit aan bij de principes van het RSV en PRS-WV. 

 
Het betreft een uitgebreid en nuttig document in het kader van voorliggende studie. Op 

basis van een uitgebreide (SWOT-)analyse voor ruimte, milieu, leefbaarheid, mobiliteit 

en bereikbaarheid, werden naast een constructieve toeristisch-recreatieve strategie 

eveneens krachtlijnen bepaald voor deze verschillende werkvelden. Helaas reikt de 

planhorizon van dit document niet tot op heden, al zijn de voorbereidingen voor een 

nieuw toeristisch beleidsplan in het najaar 2007 gestart. Een bijkomende uitdaging hier 

zal zijn om de werkgelegenheid in de toeristische sector op duurzame wijze te handhaven 

en indien mogelijk te verhogen met een betere spreiding doorheen het jaar.39 

 
Belangrijke aandachtspunten inzake toerisme en recreatie zijn o.m. het streven naar 

kortere verblijven en seizoensspreiding. Er wordt m.b.t. mobiliteit een globaal 

parkeerbeleid voorgesteld voor de diverse badplaatsen, met randparkeerterreinen ter 

vervanging van bestaande parkeerplaatsen in de badplaatsen om autoarme en -vrije 

zones te creëren.  

                                                 
38
 Informatie over Westtoer samengevat aan de hand van http://www.westtoer.be. 

39
 Breyne, P. (02.10.07). West-Vlaanderen, door de zee gedreven. Rede door Paul Breyne, Gouverneur W-Vl. 
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Dit moet passen binnen een globaal parkeerbeleid met aandacht voor parkeren van 

lokale bewoners en verblijfstoeristen (door o.m. parkeer- of ondergrondse garages in de 

badplaatsen). Waar parkeren in het centrum hinderend is, moeten dagtoeristen en 

langparkeerders naar randparkeerplaatsen worden geleid. Verder is er aandacht voor de 

verkeersafwikkeling naar en aan de Kust, het OV en zachte verplaatsingsvormen bij dag- 

en verblijfstoeristen. 

 

Gemeentelijke Strategische Beleidsplannen voor Toerisme en Recreatie  
 

In overleg met Westtoer werden voor een aantal kustgemeenten eveneens  

LT-strategieën inzake toerisme en recreatie bepaald. 

 

1.3.2 Omvangrijke impact van het kusttoerisme  

 

Nagenoeg de volledige Vlaamse Kust is onderhevig aan grote toeristische druk. Toch is er 

een verschillende impact merkbaar in verschillende deelzones.40 Erg typerend voor de 

kustregio is de sociale impact van het kusttoerisme dat zich uit in een grote vraag naar 

het aantal tweede woonsten die de prijzen van de lokale woningmarkt opdrijven. Het 

aantal tweede verblijven in de kustgemeenten wordt door het Steunpunt Sociale Planning 

(SSP)41 (cijfers 2006) geschat op ca. 35% van het totale woningbestand. De Westkust 

telt echter uitschieters tot 60% (in sommige wijken tot 80%). Ondanks het stabiliserend 

en zelfs licht dalende aandeel tweede woonsten, verplaatst de druk op de woningmarkt 

zich de laatste jaren naar het hinterland. In de eerste plaats is dit een direct gevolg van 

de beperkte ruimte in de kustzone, in combinatie met het hoog aantal gebruikersfuncties 

die zich daar afspelen. Anderzijds leveren een aantal strategische beleidsplannen en ook 

de Vlaamse en Europese regelgeving een niet te onderschatten bijdrage in de beperking 

van de beschikbare ruimte voor verdere ontwikkeling in de kustzone.  

 

 

                                                 
40
 Maes, F. Schrijvers, J. & Vanhulle, A. (red.). (2005). Een zee van ruimte. Federaal Wetenschapsbeleid,  
    Brussel. 204 pp. of http://server.host2mpact.be/maritieminstituut.be/goto.cgi?bijlage=168£ class=£pdf . 
41
 Het Steunpunt verzamelt en verwerkt allerlei cijfers en statistieken ter ondersteuning van het sociaal beleid   
    in de provincie West-Vlaanderen, gevoerd door de provincie, de lokale besturen en non-profitorganisaties. 
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Een actueel discussiepunt is de stijging van de belasting op tweede verblijven. Dit werd 

goedgekeurd op provinciaal niveau42 met als motief de begroting in evenwicht houden 

(en niet de hoge prijzen op de woningmarkt te drukken). De kustgemeenten zijn echter 

niet erg gretig op dergelijke belastingen uit vrees de toeristische stromen kwijt te 

spelen.43 Het provinciebestuur gaat creatief op zoek naar een aantal mogelijke 

oplossingen. Zo werd in het najaar van 2006 het “Handboek betaalbaar wonen” aan de 

gemeenten aangeboden.44 Deze beperkte maatregelen lijken echter geen zoden aan de 

dijk te brengen. De actuele oproep van kustgemeenten aan de provincie om lokale 

besturen aan de Kust dringend de nodige ondersteuning te geven, onderstreept dit.45 

 

Daarnaast wordt de Kust gekenmerkt door een hoge verouderingsgraad van de 

bevolking. Het is vooral de pensioenmigratie die een verklaring biedt voor de sterke 

bevolkingstoename en verouderingsgraad aan de Kust. Daartegenover staat de 

ontgroening: jonge mensen trekken weg uit de kustgemeenten. Het positieve 

migratiesaldo46 in de kustgemeenten is bijgevolg toe te schrijven aan de hogere 

leeftijdscategorieën. 

 

                                                 
42
 (09.11.07). Protest tegen belasting op tweede verblijven, Het Nieuwsblad (Online). 

43
 (29.09.07). Ongehoorde geldtransfer naar binnenland. Het Nieuwsblad (Online). 

44
 Anon. (2006). Op zoek naar instrumenten om betaalbaar wonen aan de Kust mogelijk te maken: Handboek 
    [---]. Lag / SumResearch – Urban Consultancy / Provincie West-Vlaanderen: Brussel, België. 105 pp. 
45
 (08.11.07). “Dringende oplossing zoeken voor betaalbaar wonen aan de kust”. Het Laatste Nieuws Regio 
 West- en Middenkust. 

46
 Zie Bijlage 6: Samenvattende tabel en grafieken met kencijfers van De Panne tot Knokke-Heist. 
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1.4 Economie 

 

Toerisme is en blijft dé belangrijkste economische activiteit aan de Kust. De komende 

jaren wordt de aandacht gericht op de verbetering van de arbeidsmarkt en tewerkstelling 

aan de Kust. De regio wordt gekenmerkt door een lagere activiteits- en 

werkzaamheidsgraad, een lagere werkgelegenheidsgraad en een grotere 

werkloosheidsgraad- en druk dan in West-Vlaanderen en Vlaanderen. Wegens de sterke 

mate van verstedelijking is er wel een hogere graad van tewerkstelling in de tertiaire 

sector (handel en diensten) aan de Kust. 

 

Het sociaal-economisch beleid binnen de kustregio wordt gevormd in 3 ‘Regionaal 

Sociaal-economische Overlegcomités’ (RESOC)47: de Westhoek, Oostende en Brugge. Een 

zesjaarlijks ‘Streekpact’ wordt opgemaakt om vertegenwoordigers van de 

gemeentebesturen en de provincie af te stemmen op vlak van economische en sociale 

tewerkstelling en hieruit acties te realiseren met steun van de Vlaamse overheid. 

 

De aandacht in de streekpacten gaat o.m. naar de economische poorten (Zeebrugge en 

Oostende) en hun regionale ontsluiting en mobiliteit, wat uitgewerkt wordt in 

projectcases. Er werd reeds vermeld dat de uitbouw van de economische poorten op 

Vlaams niveau van groot belang is. Zo worden gewestelijk RUP’s opgemaakt voor de 

zeehavens Brugge-Zeebrugge en Oostende, alsook voor de luchthaven Oostende. Deze 

worden gebaseerd op strategische plannen voor de havens Brugge-Zeebrugge48 en 

Oostende49. Laatstgenoemden kunnen o.m. relevant zijn in die zin dat de multimodale 

ontsluitingen van de havens de bereikbaarheid van de Kust niet mag hypothekeren en 

omgekeerd: ze moeten complementair zijn met toerisme en recreatie. Deze documenten 

vormen de basis voor aanpassingen van de weginfrastructuur. De ruimtelijke impact is 

hier van zeer groot belang aangezien de havens een groeipool op langere termijn vormen 

en schaalvergroting zeer waarschijnlijk is. De enorme (directe) tewerkstelling die deze 

haven tegen 2020 kan bieden, loopt volgens het strategisch plan op tot een stijging van 

meer dan 50% t.o.v. 2001 (“worst-case”). 

                                                 
47
 Overzicht op http://www.ersv.be/nl/362. 

48
 WES, CIBE & Groep Planning (2004). Streefbeeld en actieprogramma van het Strategisch Plan voor de haven  

   van Brugge-Zeebrugge. In opdracht van het Vlaams Ministerie, departement Leefmilieu en Infrastructuur. 
49
 Arcadis Gedas (2004). Strategisch plan voor de haven van Oostende – planMER kennisgevingsnota.  
   In opdracht van het Vlaams Ministerie, departement Leefmilieu en Infrastructuur. 
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 POM West-Vlaanderen is het instrument waarmee de provincie haar  

sociaal-economisch beleid uitvoert via projecten. Ze voert o.m. studies uit i.v.m. de 

economische mobiliteitsproblematiek van de economische poorten. 

 

Belangrijke aandachtspunt voor RESOC is het gespreid versterken van de tertiaire sector 

doorheen het jaar. Daarnaast zijn er specifieke acties en projecten. ‘RESOC Westhoek’ 

organiseerde bijvoorbeeld een ‘mobiliteitsforum’, waarbij de toekomstvisie voor het OV 

met verschillende partners - o.a. gemeenten van de Westkust - werd besproken, ‘RESOC 

‘Brugge’ evalueerde de ontsluiting van Zeebrugge en de regio, in een aantal 

kustgemeenten gebeurde onderzoek naar grensoverschrijdende bezoekersstromen, enz. 

 

De provincie West-Vlaanderen werkte een ‘Strategisch Plan Economie’ uit (2007-2012) 

met ruimtelijke economie en transport (logistiek) als relevante aandachtspunten. 
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1.5 Mobiliteit en bereikbaarheid 

 
Mobiliteit is een belangrijk facet van ruimtelijke planning en andere sectoren, wat blijkt 

uit de aandacht die tot hiertoe in dit rapport werd gegeven aan mobiliteitsaspecten. 

Gezien deze samenhang en de zeer sterk aanwezige diversiteit – en bijgevolg heel wat 

deelgebieden met verschillende draagkracht – is een doordachte aanpak van het 

mobiliteitsbeleid in de kustregio een absolute vereiste. 

 
In het kader van parkeerbeleid gaat mijn aandacht hier vooral naar de multimodale 

bereikbaarheid van de kustgemeenten. Elke reiziger wenst namelijk dat zijn of haar 

verplaatsing of rit kan eindigen nabij de bestemming. ‘Bereikbaarheid’ is eveneens een 

centraal begrip bij de cruciale ruimtelijke beleidsvorming, wat voorheen reeds aan bod 

kwam. De hierop geënte gewenste en huidige verkeersstructuur aan de Vlaamse Kust 

wordt hieronder weergegeven voor het autoverkeer en het OV. 

 

1.5.1 Beleidscontext 50 

 
In tegenstelling tot het ruimtelijk beleid, vormt de coördinatie van het mobiliteitsbeleid 

een knelpunt door de spreiding over de verschillende beleidsniveaus. De afbakening van 

de bevoegdheden en beheerstaken zijn weinig gestructureerd en soms onduidelijk. Dit 

bemoeilijkt een multimodale en dus duurzame uitwerking van het mobiliteitsbeleid. Zo 

heeft de provincie geen decretaal ondersteunde bevoegdheden inzake mobiliteit op haar 

intermediaire niveau. Ze stimuleert in het kader van duurzame mobiliteit alternatieven 

voor het gemotoriseerd verkeer, maar is daarentegen slechts zijdelings betrokken bij 

o.m. het OV, wat door hogere overheden wordt gestuurd. Actueel is ook de uitwerking 

van een regeling voor de overdracht van provinciewegen naar het Vlaams gewest en 

lokale overheden, zoals bepaald in het Kerntakendebat van 2003. 

De provincie handelt vooral uit initiatiefrecht en heeft slechts een belangrijke impact op 

de mobiliteit via haar afdwingbaar ruimtelijk beleid, waarin ‘bereikbaarheid’ centraal 

staat. Wel beschikt de provincie over een aantal instrumenten inzake mobiliteit via de 

Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC)51 en Provinciale mobiliteitsraad (Promora)52. 

                                                 
50
 Provincie West-Vlaanderen (2004). Milieubeleidsplan 2004-2008 van de Provincie West-Vlaanderen. pp. 75. 

51
 De GBC functioneert als een overlegforum waarin de betrokken partners van het convenant gezamenlijk  
    voorstellen tot oplossingen uitwerken voor mobiliteitsknelpunten die zich op gemeentelijk niveau stellen. De 
    GBC wordt belast met de opmaak, uitvoering, opvolging en evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan. 
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1.5.2 Gewenste verkeersstructuur 

 

� Vlaams Gewest 
 

Het RSV ontwikkelde de kamstructuur53 voor het wegennet54 aan de Kust waarbij een 

twaalftal primaire wegen, categorie II, de kustgemeenten moeten ontsluiten naar het 

bovenliggende hoofdwegennet. Voor het OV werd een omgekeerde kamstructuur 

ontwikkeld: landinwaarts zijn er de regionale en (inter)nationale verbindende spoorlijnen 

met hierop afgestemde stations, haaks daarop de kusttram als ruimtelijk structurerende 

lineaire verbinding en aanvullend ontsluitende buslijnen. Verder werden de hoofdwegen 

E40, E34 en E403, alsook de hoofdspoorlijnen van Gent naar Oostende en van Zeebrugge 

en Calais over de Panne naar Gent en verder, geselecteerd. Het RSV heeft, in 

tegenstelling tot haar globale visie, geen aandacht voor multimodale ontwikkelingen.55 

 

Nog op Vlaams niveau werd het algemeen mobiliteitsbeleid in een Mobiliteitsplan 

Vlaanderen gegoten.56 De aan te leggen “AX” - ‘havenrandweg Zuid naar Zeebrugge’ 

tussen Knokke (Westkapelle, aansluiting N49) en Brugge (Blauwe Toren, aansluiting 

N31) - vormt daarin een weg te werken “missing link” op het niveau van het Europese 

hoofdwegennet om de afwikkelingscapaciteit veilig te stellen aan de Oostkust. Vooral de 

ontsluiting van de Zeebrugse haven kan bijgevolg plaatsvinden op gewestwegen van 

hoger niveau. Ook het RSV voorziet de aanleg van deze verbinding. 

 

� Provincie 
 

De provincie volgt zonder meer de nagestreefde kamstructuren, echter door een 

gebiedsgerichte aanpak. Dit uit zich in de selectie van secundaire wegen en een 

visievorming op regionaal OV. Daarnaast streeft de provincie naar de realisatie van 

bovenlokale, toeristische parkeerinfrastructuur in het buitengebied aan de Kust in het 

kader van het Vlaams en gemeentelijk mobiliteitsbeleid.  

                                                                                                                                                         
52
 De Promora staat in voor de uitwerking van het algemeen provinciaal mobiliteitsbeleid. 

53
 Zie ook onderdeel 1.2 Ruimtelijke ordening en locatiebeleid. 

54
 In Bijlage 3: Gewenste wegenstructuur in kustregio met wijzigingen aan PRS-WV. 

55
 Vectris cvba (2007). Verkeerskundige visie, ontwikkelingsperspectieven en actiepunten Koninklijke Baan N34  
    Eindnota oktober 2007. In opdracht van Provincie West-Vlaanderen, Dienst Ruimtelijke Planning en Mobiliteit 
56
 Vlaams Gewest (2001). Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen. Vlaams Ministerie, departement Leefmilieu en  
    Infrastructuur.  [http://viwc.lin.vlaanderen.be/mobiliteit] 
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Beleidsdoelstellingen op provinciaal niveau betreffen o.m.: vervoersstructuur afstemmen 

op specifieke gewenste ruimtelijke structuur per deelruimte, alternatieven voor het 

autoverkeer versterken, ruime aandacht voor inplanting van carpoolparkeerterreinen en 

verhoogde leefbaarheid bij ruimtelijke visie op parkeerbeleid. De provincie maakt een 

selectie van de secundaire wegen. Belangrijke lineaire infrastructuren waarover nogal 

wat discussie bestaat omtrent het type (I, II of III) en weinig afstemming is tussen het 

provinciale en lokale beleidsniveau, zijn de Koninklijke Baan en haar achterliggende 

parallelle wegen. Deze laatste bieden op vele plaatsen (vooral ten westen van Oostende 

met de N318 en N396 en ter hoogte van De Haan met de Rijksweg) perspectieven om de 

rol van de N34 over te nemen.57 Vaak gaat het om de afweging tussen verkeers- en 

verblijfsfuncties waarbij de rol van het OV meespeelt. 

 

N 34 Koninklijke Baan (‘Kustbaan’) 
 

In het kader van de kamstructuur werd er voorgesteld om de N34 aan de Westkust lager 

te categoriseren wegens de aanwezigheid van de parallelle hoofdweg. Dergelijke 

structuur ontbreekt tot op heden aan de Oostkust (AX) en ontbreekt helemaal ter hoogte 

van Bredene en De Haan. Bijgevolg vervult de N34 voor deze laatsten een belangrijke 

verbindende functie tussen kustgemeenten. De N34 heeft over het algemeen een 

dominante verkeersfunctie en draagt vaak het beeld58 van een parkeerboulevard die 

stedelijke en buitengebieden doorsnijdt. 

 

Erg relevant voor dit onderzoek is het ‘Actieplan N34’59 dat als strategisch project, in het 

kader van het PRS-WV, wordt uitgewerkt. Zonder dat het de naam streefbeeld krijgt, 

zorgt het voor een beleidsvoorbereidend kader om bij opmaak van volgende 

streefbeelden samenhang te bewaken op een groter gebied. Er zal op basis van onder 

meer gemeentelijke mobiliteits- en ruimtelijke structuurplannen een visie worden 

gevormd inzake de verkeersplanologische structuur van de N34 en haar belangrijkste 

invalswegen. Hierbij zullen – wegens de verschillende ruimtelijke structuren – een aantal 

deelgebieden worden beschouwd waarvoor een gebiedsspecifieke verfijning van de 

wegencategorisering en een multimodale bereikbaarheid wordt uitgewerkt.  

                                                 
57
 Zie Bijlagen 2 en 3. 

58
 Leonard, M. (1998). De functieverlaging van de Koninklijke Baan langsheen de Vlaamse kuststrook. RUG 
Universiteit Gent. 

59
 Vectris cvba (2007). Verkeerskundige visie, ontwikkelingsperspectieven en actiepunten Koninklijke Baan N34  
   Eindnota oktober 2007. In opdracht van Provincie West-Vlaanderen, Dienst Ruimtelijke Planning en Mobiliteit 
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Het provinciebestuur zal telkens gezamenlijk overleg houden met een aantal 

gemeentebesturen (vb. De Panne & Koksijde), de wegbeheerder, de openbare 

vervoermaatschappij en eventueel andere partners (haven Zeebrugge). Een consensus 

inzake wegencategorisering zal het fundament vormen voor de verdere inrichting, en net 

daar ligt de moeilijkheid. Het actieplan zal prioritaire, richtinggevende actiepunten 

bevatten waarover een globaal draagvlak bestaat, alsook inspirerende denkpistes zonder 

uitwerking en zonder consensus. Voorts zal heel wat aandacht gaan naar de kusttram. 

 

Ook de visie op het parkeerbeleid zal een item vormen binnen de studie. Enerzijds gaat 

de aandacht naar de geleiding van het autoverkeer richting geconcentreerde 

parkeerfaciliteiten en overstappunten. Belangrijk concept is het koppelen van 

randparkings aan het einde van primaire wegen (toevoerassen) met aansluiting van OV, 

waarrond een economische meerwaarde wordt gecreëerd met mogelijke  

PPS-constructies. Concreet zouden te Nieuwpoort, Koksijde en Blankenberge nieuwe  

Park and Ride (P+R) -parkings worden ingeplant. Anderzijds vormt het parkeren langs de 

N34 een aandachtspunt waarbij – vanuit ruimtelijk en verkeersveiligheidsstandpunt – 

niet langer wordt geopteerd voor langsparkeren, maar wel voor gegroepeerd parkeren 

nabij kernen. 

 

Positief aan het actieplan is zonder meer dat er via overleg in een klankbordgroep wordt 

gewerkt aan een globaal draagvlak voor toekomstige acties met betrekking tot de N34 én 

haar omgeving. Het is maar zeer de vraag of deze stimulans tot overleg ook inzake 

parkeerbeleid tot bovengemeentelijke visies kan leiden. 

 

- Visie provincie: 

Er wordt geopteerd voor een functieverlaging van de N34 die kan gerealiseerd worden 

door op welbepaalde plaatsen het aantal rijstroken te herleiden tot 2x1. De vrijgekomen 

ruimte kan plaatselijk gebruikt worden als parkeerstrook of kan evolueren tot 

duinengebied. Echter, met een verkeerskundige ‘downgrading’ tot lokaal niveau dreigt 

ook ‘downgrading’ van het ruimtelijk structurerend karakter, waarbij elke gemeente 

afzonderlijk haar eigen doortochten behandelt zonder het ‘Kuststedelijk netwerk’ te 

ondersteunen. Daarom krijgt het spoor van de kusttram deze verkeerskundige én 

ruimtelijk structurerende functie toegespeeld. Bij functieverlaging moet ook het 

fietsverkeer verzekerd blijven. 
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- Visie gemeenten: 

Een functieverlaging van de N34 wordt, in tegenstelling tot de visie van de provincie, niet 

binnen elke gemeente gewenst.60 Het parkeren langs de N34 Koninklijke Baan vormt 

vaak een heet hangijzer binnen het gemeentelijk parkeerbeleid, alsook bij hoger overleg. 

De kustgemeenten nemen hierover dan ook heel wat verschillende standpunten in, 

meestal naargelang de toeristische rol die de gemeenten vervullen. 

 
- Visie Agentschap Wegen en Verkeer (AWV): 

Het AWV is voorstander van het verhogen van de verkeersveiligheid en -leefbaarheid 

langs de N34. De Provincie en AWV streven, in samenwerking met AROHM en een aantal 

gemeenten, naar de ontwikkeling van een globale visie voor de N34 en haar omgeving. 

 
- Visie De Lijn:61 

De Lijn (DL) streeft naar een uniform beeld langs de N34 via het behoud en versterken 

van de eigenheid met schuilhuisjes, signalisatie, boordstenen, enz. Doel is om op termijn 

overal conflictvrije situaties te bekomen. Verkeersveiligheid is, naast doorstroming en 

bereikbaarheid, dan ook de voornaamste doelstelling. 

 

Samengevat vormen de verschillende visies van de vele actoren in verband met de 

heraanleg en/of aanpassing van de Koninklijke Baan een probleempunt. Omdat het 

parkeren vaak geënt wordt op deze lineaire strook, bestaat ook vaak onduidelijkheid over 

de toekomstige parkeerinvulling. 

 

Regionaal openbaar vervoerbeleid 
 

Parkeerbeleid (en autotoegankelijkheid) kan niet los bekeken worden van bereikbaarheid 

met het OV. Sommige kustgemeenten met eindpunten van NMBS-lijnen zijn minder 

autoafhankelijk dan anderen die slechts bereikbaar zijn met het OV via een overstap 

spoor-kusttram.62 Dit heeft bijgevolg ook een sterke impact op het gevoerde 

parkeerbeleid. 

 

 

                                                 
60
 (15.03.08). Wat met de Koninklijke Baan? Het Laatste Nieuws Regio West- en Middenkust. 

61
 De Schrijver, A. (hoofd Marketing & Onderzoek) & Caroline, M. (stafmedewerker doorstroming) De Lijn  
   West-Vlaanderen, persoonlijke communicatie. 
62
 de Pauw, E., sectiehoofd mobiliteit provincie West-Vlaanderen, persoonlijke communicatie. 
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Onderstaande figuur vat de probleemstelling van het OV, in samenhang met de dubbele 

kamstructuur en de hierop geënte (huidige en geplande) parkeerfaciliteiten, samen. 

  

Figuur 3: Probleemstelling concept omgekeerde kamstructuur 

 

 

Bron: Vectris cvba (2006). Opmaak actieplan N34-Koninlijke Baan – Synthesenota november 2006. In opdracht 
van Provincie West-Vlaanderen, Dienst Ruimtelijke Planning en Mobiliteit. 

 

Het regionale OV maakt gebruik van de weginfrastructuur geselecteerd op het Vlaamse, 

provinciale en lokale niveau en wordt gezien als een intermodaal net. Het regionaal 

spoorwegennet functioneert als toevoer naar het hoofdspoorwegennet via de 

hoofdstations (o.m. Oostende) en als verbindend net voor regionale verplaatsingen. Het 

regionaal net moet aangevuld worden met verbindende buslijnen van het streekvervoer. 

De kusttram, die alle badplaatsen verbindt, is langs de Kust de openbaar vervoersas bij 

uitstek en wordt gevoed vanuit het binnenland door verschillende takken van de 

spoorweg. Op deze manier functioneert het gecombineerde vervoerssysteem trein/tram 

als een kamstructuur, waarbij de tramlijn de ruggengraat vormt en de tanden van het 

treinspoor zich uitstrekken naar het binnenland. In de NMBS-stations Brugge, Oostende, 

Blankenberge, Knokke-Heist en Veurne, geselecteerd als regionale knooppunten, moeten 

uitwisselingen plaatsvinden tussen OV op Vlaams niveau en lokaal niveau, het wegennet 

voor autoverkeer en fietsnetwerk. 
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In september 2007 werd het Toekomstplan ‘Neptunus’ 2007-2022 voorgesteld dat het 

OV uittekent voor West-Vlaanderen, binnen de visies van het Mobiliteitsplan Vlaanderen 

en het decreet netmanagement. Het voorziet een reizigersverdubbeling indien steden, 

gemeenten en NMBS het plan gezamenlijk mee ondersteunen via doorstromings-

maatregelen. Neptunus is opgebouwd rond een knooppuntennetwerk van trein, tram, bus 

en belbus. Aandachtspunten zijn o.m. een frequentieverhoging van het kusttramnet op 

KT, sneltrams en tramverlengingen tot Veurne, Brugge, Westkapelle en Duinkerke op LT. 

Deze laatste bieden enorme potenties om de autostroom richting Kust reeds in het 

hinterland op te vangen ter hoogte van multimodale transferia. Ook de busverbindingen 

zullen worden geoptimaliseerd. Het mag niet de bedoeling zijn om de kusttram door 

bussen te vervangen. De tram is een kustattractie op zich en moet als specifiek product 

naar voor worden gebracht. Communiceren over toekomstige ontwikkelingen is voor DL 

een erg belangrijk aandachtspunt. 

 
Deze ontwikkelingen zullen plaatsvinden in het kader van het decreet ‘netmanagement’  

– wat flexibeler wil inspelen op vervoersvraag – dat voor West-Vlaanderen in 2007 werd 

opgestart. Het grote voordeel van dit decreet is dat, in tegenstelling tot ‘basismobiliteit’, 

tegenprestaties kunnen worden afgedwongen van betrokken partijen zoals 

kustgemeenten via het ondertekenen van modules. Nadeel is dan weer dat een volledige 

consensus vereist wordt vooraleer iets kan verwezenlijkt worden. En net bij dat laatste 

wringt het schoentje wel eens.63  

 

Parkeerbeleid en bereikbaarheid is voor DL zeer belangrijk. Centrumparkeren belemmert 

immers in veel gevallen het OV-gebruik. Signalisatie is voor hen dan ook erg belangrijk 

om autostromen te geleiden.64 

 

                                                 
63
 De Schrijver, A. (hoofd Marketing & Onderzoek) & Caroline, M. (stafmedewerker doorstroming) De Lijn  
West-Vlaanderen, persoonlijke communicatie. 

64
 De Schrijver, A. (hoofd Marketing & Onderzoek) & Caroline, M. (stafmedewerker doorstroming) De Lijn  
West-Vlaanderen, persoonlijke communicatie. 
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� Gemeente 
 
Op het niveau van de (kust)gemeenten wordt het mobiliteitsbeleid ondersteund door de 

opmaak van lokale mobiliteitsplannen. Geen enkele van de kustgemeenten heeft 

inspanningen verricht om bovengemeentelijke mobiliteitplannen op te maken. De meeste 

beleidsplannen werden in de periode 2000-2002 conform verklaard, waardoor het niet 

uitgesloten is dat de beleidsplannen van een aantal kustgemeenten al dan niet bewust 

toch op elkaar zijn afgestemd. De Haan (2004) vormt hier een uitzondering. 

 

Gewenst parkeerbeleid 
 

De verschillende mobiliteitsplannen vertellen heel wat meer over het gewenste 

mobiliteitsbeleid binnen de specifieke kustgemeenten, maar de omvang ervan laat niet 

toe dit hier te bespreken. Meest relevant voor deze studie is zonder meer de visie op 

parkeerbeleid65. In Bijlage 4: ‘Gewenst parkeerbeleid van de kustgemeenten’ worden 

deze visies voor de kustgemeenten op kaart voorgesteld. 

 

Tabel 1: Visies van de kustgemeenten op lokaal parkeerbeleid 

 
Gemeente Visie op parkeerbeleid 

 

Blankenberge 

� Stand-still principe66 

� Centrumrandparkings (station en oost-ondergronds) voor 

langparkeren met goede bereikbaarheid en optimale 

toegankelijkheid 

� Flexibel parkeerverwijssysteem (PVS) voor toeristen naar 

centrumrandparkings: vaste route en info op verschillende 

locaties over aantal vrije parkeerplaatsen 

� Tarifering: betalend parkeren op centrumrandparkings 

goedkoper dan stadscentrum; onderscheid binnen/buiten 

hoogseizoen 

� Centrumparkeren: wonen, winkelen, boodschappen 

� Parkeerterrein voor mobilhomes in PVS opgenomen 

� P+R / K+R 

                                                 
65
 Gebaseerd op mobiliteitsplan, parkeerbeleidsplan, GRS en/of strategisch beleidsplan van de gemeenten. 

66
 Het huidig aanbod aan parkeerplaatsen mag onder geen enkel beding stijgen. Bijkomende parkeerplaatsen  
    moeten worden gecompenseerd op een andere locatie. 
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Bredene 

� Stand-still principe 

� Selectief beleid, met antwoord op verschillende doelgroepen: 

dagtoeristen, lokale bevolking en verblijfstoerisme 

� Parkeerdruk toeristisch verkeer beperken in woongebieden 

door geleiding en PVS voor dagtoeristen op KT 

� Bewoners en verblijvers: bijkomend ondergronds en 

residentieel parkeren 

� Dagtoeristen: behoud parkeerplaatsen N34 

- “geen randparking, wel strandparkings67”: 

- niet verplaatsen naar nieuwe randparking want weinig 

benutting (seizoens- en weersgebonden) 

- voldoet aan criteria die aan een randparking worden gesteld 

door toeristen 

- geen pendeldienst 

- uitwerking afwachten in ‘actieplan N34’68 

 

De Haan 

� Status quo van parkeeraanbod + sturend parkeerbeleid69 

� Parkeerzones geconcentreerd in of nabij stedelijke kernen of 

nabij belangrijke dwarsdoorgang open gebied 

� Wenduine: circulatieplan met extra parkeergelegenheid  

(2-jaarlijkse evaluatie) 

� “Verzanding” N34 met herinrichting en daling van aantal 

parkeerplaatsen: 

- gedetailleerde uitwerking in gemeentelijk mobiliteitsplan 

- parkeerpieken opvangen 

- concentreren in doorgang open gebied 

- parkeerzones aansluitend op halteplaats van tram; op 

piekdagen als randparking Wenduine/De Haan 

� Ondersteuning door signalisatie toegangswegen 

� Onderzoek naar haalbaarheid bewonersparkeren als antwoord 

op toeristisch verkeer / randparking ten zuiden van De Haan 

                                                 
67
 Parkeerplaatsen gericht aan dagtoeristen, tegen een goedkoper tarief en voorzien van een aantal  
   parkeerplaatsen voor kort parkeren. 
68
 Vectris cvba (2007). Verkeerskundige visie, ontwikkelingsperspectieven en actiepunten Koninklijke Baan N34  

   Eindnota oktober 2007. In opdracht van Provincie West-Vlaanderen, Dienst Ruimtelijke Planning en Mobiliteit 
69
 Een parkeerbeleid dat de vraag naar parkeerplaatsen wil beïnvloeden door hoofdzakelijk te focussen op  
    parkeerregulering en beperking van de parkeercapaciteit. 
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De Panne 

� Mentaliteitswijziging tot stand brengen inzake 

verplaatsingsgedrag en vervoerwijze-beïnvloeding 

� Totaal aantal parkeerplaatsen op peil houden 

� Gebouwd op kamstructuur: 

- streng parkeerbeleid in centrum: beperken parkeeraanbod, 

  parkeerduurbeperking en betalend parkeren uitbreiden 

- toeristen op randparkings (o.a. P+R Adinkerke) opvangen: 

op loopafstand centrum of overstappen kusttram 

� Ondergrondse parkeerplaatsen 

� Aandacht bewoners- en residentieel parkeren 

� KT: gericht parkeerbeleid met randparkings en uitdunnen 

centrumaanbod; handhaving; P+R 

� MLT: P+R- en randparkings stimuleren via nieuw 

signalisatieplan, promotie met meertalige folders 

� Tarifering met aandacht P+R-parking 

� 3-jaarlijkse evaluatie en bijsturing 

 

Knokke-Heist 

� Minstens stand-still principe; compensatie door bouw van 

ondergrondse garages met evenwichtige balans tussen 

rotatieparkings70 en stallingplaatsen 

� Sturend parkeerbeleid, aansluitend bij wegencategorisering en 

toegespitst op centrum 

� Opgebouwd vanuit kennis over vraag en aanbod van 

doelgroepen 

� Tarifering en parkeerbeheer71 als instrumenten om resp. 

centrumparkeren te ontmoedigen en bij te sturen op KT 

� Selectief parkeerbeleid met bescherming prioritaire 

doelgroepen: 

- bewoners, tweede verblijvers en verblijfs-toeristen: 

ondergronds en residentieel bijkomende 

parkeervoorzieningen; naast bescherming geen surplus 

opvangen, tenzij tijdelijke maatregelen als parkeerduur-

beperking of parkeerverbod 

                                                 
70
 Parking die voor iedereen toegankelijk is (al dan niet tegen betaling) voor de tijdelijke stalling van wagens. 

71
 De wijze waarop parkeerbeleid wordt uitgevoerd, zonder grote zelfstandige verantwoordelijkheid van de  
   uitvoerders. 



Parkeerbeleid aan de Vlaamse Kust  40 

- bezoekers aan winkelcentrum: dichtbij aan hoog tarief en 

rotatieparkings op zondag om attractie winkelgebeuren 

minstens te behouden 

� Dagtoeristen en werknemers: vervoerwijze-beïnvloeding 

richting OV (combinatie trein en bus), geënt op randparkings 

die beide doelgroepen aanvullend gebruiken 

� Seizoensverlenging en -spreiding om druk op te vangen en 

nuttig gebruik van randparkings doorheen het jaar 

� Residentiële zones die hoogstens het surplus aan tweede 

verblijvers opvangen; desondanks parkeeraanbod afbouwen tot 

reële noden 

� Gefaseerde evolutie naar duurzame oplossing: 

- kleinschalige, polyvalente randparkings aan stations Heist en 

Knokke; pendelparking station Knokke 

- op termijn (na voldoen randvoorwaarden m.b.t. aanbod OV 

e.a.) een meer perifere randparking te Westkapelle voorzien 

in volgende planperiode 

- aandacht voor optimaal natransport met OV (shuttlebus), 

fiets, taxi, te voet,… 

� Parkeeraanbod ondersteunen door efficiënte parkeergeleiding72 

(signalisatieplan) met informatie over bezetting van 

parkeergarages/gebouwen op enige afstand van het station; 

volgt gewenste autostructuur 

                                                                                                                                                         
72
 Middels statische of dynamische parkeerbewegwijzering het autoverkeer optimaal naar de beschikbare  
   parkeerplaatsen leiden. 
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Koksijde 

� Opstellen van parkeerbeleidsplan73 vanaf 2002, samen met De 

Panne en Nieuwpoort: aandacht voor tarifering, bewonerskaart, 

randparkings, pendelbussen 

� Optimaal beheersen van parkeren via elektronisch dynamisch 

systeem met 2 parkeergordels 

� Gordel 1:  

- aanbod beperken o.b.v bewonersparkeren 

- streven naar ondergronds 

� Gordel 2: 

- bewonerskaart en beperken niet-bewoners 

- gratis langparkeren op overloopparkings74 

� ‘Handelsparkeren’ voorzien waar nodig in woonstraten 

� Verlies aan parkeerplaatsen compenseren met 

randparkeerplaatsen na uitbreiden overloop-parkings 

� Overloopparkings en randparkings als intermodale 

knooppunten 

� Evolutie van eenvoudige naar volwaardige (dynamische)  

P-route: verwijzen eerst naar gratis langparkeerpleinen, daarna 

randparkeerpleinen (opeenvolgende fasen): 

- ondergronds brengen parkeerpleinen 

- uitbreiden betaalde parkeercapaciteit 

- straatparkeren verbieden 

- elektronisch beheersen van gesloten parkeerpleinen 

- aanleggen randparkings 

� Meertalige informatiefolder parkeermaatregelen 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73
 Het door de stad/gemeente uitgewerkte beleidsplan waarin het parkeerbeleid voor een bepaalde periode is  
   uitgewerkt. Dit plan maakt deel uit van het gemeentelijke mobiliteitplan. 
74
 (Tijdelijke) parking die wordt ingeschakeld tijdens uitzonderlijke momenten zoals vb. evenementen. 
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Middelkerke 

� Stand-still principe met netto-afname van aantal 

parkeerplaatsen: eerst reductie, daarna gestructureerd 

voorzien van parkeerplaatsen 

� Gedifferentieerd parkeerbeleid 

� Geen vraagvolgend75 beleid, doch aanbod dat voldoet om 

evenwicht te vinden tussen gemiddelde vraag en toelaatbare 

parkeerdruk 

� Parkeerdruk op topdagen oplossen: niet gewenst 

� Gericht op verminderen algemene parkeerdruk in centrum door 

het weren van langparkeerders 

� Betalend parkeren in centrum handhaven en enkel uitbouwen 

i.f.v. kortparkeren 

� Concentreren van parkeervoorzieningen op wandelafstand 

strand/dorpscentra voor langparkeerders (dagtoeristen en 

tweede verblijvers zonder eigen parkeermogelijkheid): 

- 2 randparkings met goede bereikbaarheid, geënt op de 

kamstructuur verder uitbouwen (randen Middelkerke en 

Westende) 

- kanaliseren van binnenkomend, parkeerzoekend verkeer via 

adequate bewegwijzering naar randparkings 

� Parkeren langs N34 waar mogelijk geleidelijk afbouwen 

� Geen bijkomende parkeerplaatsen op openbaar domein i.f.v. 

behoeften ontstaan door nieuwbouw; enkel ondergronds of 

randparkings 

� Overloopparking met gedifferentieerd parkeeraanbod en 

tarifiëring i.f.v. omstandigheden (deel kort-/deel langparkeren) 

� Overwegen uitwijkparking voor Markt met beperkte inname 

langparkeerders 

� Initiatieven van hogere overheid 

                                                 
75
 Een parkeerbeleid dat optimaal inspeelt op de vraag naar parkeerplaatsen. 
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Nieuwpoort 

� Parkeeraanbod afgestemd op vraag (stand-still principe) door 

afbouw capaciteit en ondergrondse parkings 

� (Gebieds)gericht parkeerbeleid met randparking voor 

ééndagstoeristen 

� Afgestemd op activiteiten en functies 

� Langparkeren in woonstraten en winkelstraten weren 

� Nieuwpoort-Stad: langparkeren scheiden van kortparkeren 

� Nieuwpoort-Bad: ééndagstoerist scheiden van bewoners- en 

verblijfstoeristen 

� Netto-afbouw van parkeerplaatsen (uit parkeerbalans76) 

� Ondergrondse en randparkings 

� Aandringen op bovengemeentelijk parkeerbeleid voor alle 

badplaatsen samen (uitwerking toeristisch netwerk Kust – RSV) 

 

Oostende 

� Stand-still principe: compensatie weggenomen parkeerplaatsen 

door rotatieparkings (niet voor attractiepolen en nieuwe 

strategische projecten) 

� Multimodaal parkeerplan 

� Socio-economisch, ruimtelijk en in de tijd gedifferentieerd: 

     doelgroepen, financiering, gebiedsgericht, seizoensgebonden,… 

� Complementaire parkeerstructuur met noodzakelijke en 

efficiëntie parkeerplaatsen 

� Streven over meerdere jaren naar balans in parkeeraanbod 

� Typologie parkeerstrategie naargelang ligging van 

parkeeraanbod t.o.v. de wegstructuur en gewenst 

functioneren: stadsparking, overloopparking, K+R, P+R, E-P+R 

met aandacht voor functie, locatievereisten, natransport en 

gebruikersmodaliteiten 

� Bereikbaarheid grootschalige parkings en differentiatie 

parkeerregime op verruimde bestemmingsboulevard gericht 

                                                 
76
 De analyse die het mogelijk maakt inzicht te krijgen in de reële parkeerbehoefte in een bepaald gebied,  
   onder meer rekening houdend met dubbelgebruik (mate waarin meerdere auto’s na elkaar van dezelfde  
   parkeerplaats gebruik kunnen maken). De afweging van parkeervraag en –aanbod. 
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� Ontmoedigen van middellang tot langparkeren binnen zone 

verruimde bestemmingsboulevard 

� Bovengronds parkeren sterk reduceren t.v.v. voetgangers, 

fietsers, OV-doorstroming en streven naar ondergronds in 

binnenstad 

� Parkeeraanbod bewoners vrijwaren tot op de 

bestemmingsboulevard 

� Resterende parkeerplaatsen in de binnenstad reserveren i.f.v. 

korte winkel- en kantoorbezoeken, laden en lossen, K+R, … 

� Capaciteitsverhoging overloopparking met meervoudig gebruik: 

toeristen en pendelaars 

� Versterken P+R-beleid en nieuwe randparkeerfaciliteiten: 

- ontwikkelingen op randparkings mogen P+R niet 

ondermijnen 

- eenduidig dynamisch parkeergeleidings-systeem: informeren 

over parkeerbezetting op micro-niveau ter hoogte van 

keuzemomenten op kruispunten 

- kleinschaliger P+R langs radiale OV-assen met kleine 

verliestijden 

- E-P+R in combinatie met parkeerzones voor bedrijven 

� Parkeerplan op toeristische hoogdagen: 

- randparkeerbeleid versterken door dynamische 

parkeergeleiding en gedecentraliseerde parkeerorganisatie 

(= randparkings) 

- vroegtijdige info over grootschalige (rand)parkings vanaf 

hoofdwegennet 

- onderscheid dagtoerisme en weekend- of weektoerisme 

- stimuleren d.m.v. promotiemaatregelen als gratis fiets, 

reductie OV-ticket, folders, … 

  

Zeebrugge 

(Brugge) 

� Randparking (800 voertuigen) voor dagjesmensen: auto’s 

concentreren en uit kern houden 

� Gekoppeld aan parkeerbeperkingen op N34 en Strandwijk (ca. 

800 voertuigen) 

� Vastleggen in GRUP 



Parkeerbeleid aan de Vlaamse Kust  45 

1.5.3 Huidige verkeersstructuur 

 

Er is tot op heden nog een ruime kloof tussen de huidige en gewenste bereikbaarheid van 

de Kust. Er wordt vanuit verschillende hoeken gepleit voor betere oplossingen. Geert 

Horens, regiomanager Kust van Westtoer, ziet er twee: het OV-gebruik gevoelig 

verhogen en zorgen voor grote randparkings met shuttlediensten naar zee.77 

 

� Modale verdeling78 
 

In 2005 had het autoverkeer in het dagtoerisme naar de Kust een aandeel van 84,2%. Er 

is evenwel een dalende trend te merken, met een modal shift richting het aantal 

treinreizigers. Dit aandeel bedroeg in 2005 en 2006 13,6% (Westtoer), terwijl dit in 2000 

nog 11% was. Autocars vertegenwoordigden circa 2,2%. Deze laatste groep is bijgevolg 

niet onbelangrijk om mee in beschouwing te nemen in het lokale parkeerbeleid. 

 

� Wegverkeer 
 

Het Kustkompas 200779 toont voor de periode 2000-2006 een sterke stijging van het 

totale autosnelwegverkeer richting Kust (4,4%), maar deze groei is gelijklopend met de 

groei van het autosnelwegengebruik in heel West-Vlaanderen. De gewestwegen naar de 

Kust kenden een daling in intensiteiten van 1,5%, terwijl de provincie een nulgroei 

kende. Onderstaande figuur toont de gemiddelde dagintensiteiten doorheen het jaar op 

de Koninklijke Baan en illustreert duidelijk dat een parallelle hoofdweg aan de Oostkust 

ontbreekt. Dit vergt eveneens een andere aanpak van het parkeerbeleid. Tijdens de 

maand augustus liggen de dagintensiteiten tot 3000 pae hoger. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
77
 (07.08.2007). Kust moet vlotter bereikbaar worden. Het Nieuwsblad. 

78
 Vectris cvba (2007). Verkeerskundige visie, ontwikkelingsperspectieven en actiepunten Koninklijke Baan N34  

    Eindnota oktober 2007. In opdracht van Provincie West-Vlaanderen, Dienst Ruimtelijke Planning en Mobiliteit 
79
 Maelfait, H. & Belpaeme, K. (red.) (2007). Het kustkompas, indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam  

    kustbeheer. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer, Oostende. 80 pp. 
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Figuur 4: Gemiddelde dagintensiteit N34 voor beide richtingen (2005) 

 

 

Bron: Vectris cvba (2007). Verkeerskundige visie, ontwikkelingsperspectieven en actiepunten Koninklijke Baan 
N34 – Eindnota oktober 2007. I.o.v. Provincie West-Vlaanderen, Dienst Ruimtelijke Planning en Mobiliteit 

 

Vanuit het binnenland zijn de aanrijroutes naar de Kust deze langs het hoofd- en 

primaire wegennet. Er zijn 15 verzamelwegen, waarvan de meeste als primaire type II, 

die de kuststrook aan het (inter)nationale wegennet koppelen. De drukste toevoerassen 

zijn de N49 (Oostkust), N8 (Westkust), en de N33 (Middenkust). In het hoogseizoen en 

tijdens drukke weekends wordt het saturatiepunt vaak bereikt met files en blokrijden tot 

gevolg. De VAB heeft als antwoord hierop een raadpleegbaar systeem van hoofd- en 

wisselroutes uitgewerkt.80 Vooral aan de Oostkust staan een aantal belangrijke 

aanpassingen van het wegennet81 op til om onder meer de belangrijke economische 

havenpoort Brugge-Zeebrugge verder te laten groeien82: 

 
AX als “missing link” 

 
Dit circa 11 km lange stuk aan te leggen hoofdweg (2x2) werd reeds meerdere keren 

vermeld. Het project “AX” werd in een streefbeeldstudie behandeld, aangevuld met 

conclusies uit het strategische plan voor de haven Zeebrugge. Verschillende alternatieven 

werden onderzocht in een plan-MER dat werd goedgekeurd op 29/08/07. De AX is 

eveneens opgenomen in het RUP-programma voor de haven Brugge-Zeebrugge waarvoor 

de procedure is opgestart. Op 19 juni 2007 werd een twee jaar durende studieopdracht 

gestart waarin de TV Arcadis-Gedas-SWK-Technum instaat voor een referentie-ontwerp. 

Momenteel werkt men aan de optimalisatie van het tracé, het uitvoeringsMER, 

onteigeningsplannen, de natuurrichtingsstudie en het Ruimtelijk veiligheidsrapport. Medio 

2009 moeten de onderhandelingen met aannemers zijn afgerond. De werken zouden ten 

vroegste in 2009 of 2010 kunnen starten. 

                                                 
80
 http://www.vab.be/NL/viaVAB/Kust/routes.aspx 

81
 Actuele stand van zaken inzake wegenwerken te volgen op http://www.wegenwerken.be/. 

82
 (22.12.07). ‘AX moet er zo snel mogelijk komen’. Het Nieuwsblad (Online). 
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N31 & N49/A11 
 

De N31 (2x2-weg) verzorgt de ontsluiting van het kusttoerisme van Blankenberge en 

Zeebrugge, alsook het zeehavengebied van Zeebrugge, maar biedt tevens een 

aansluiting van het stedelijk gebied Brugge met het autosnelwegennet.83 Een zestal 

kruispunten worden ter hoogte van het verstedelijkt gebied heringericht met o.a. tunnels 

om deze als primaire weg I in te richten (momenteel enkele in uitvoering). 

 

In het RSV werd de N49 (2x2-weg) geselecteerd als primaire weg II van Knokke tot 

Westkapelle. De N49 speelt hier een rol in de ontsluiting van het stedelijk gebied  

Knokke-Heist op Vlaams niveau naar het hogere wegennet via de nog aan te leggen AX 

en de her in te richten A11. Het gedeelte N49/A11 Westkapelle-Zelzate zal worden 

omgebouwd tot volwaardige hoofdweg. Hiervoor werd, na de conformverklaring van het 

MER, een streefbeeld ‘Ombouw N49 Zelzate-Knokke tot autosnelweg E34’ opgemaakt. De 

uitwerking vertrekt vanuit het wensbeeld van deze weg, na aanleg van de AX. Er worden 

middelen voorzien à rato van één kruispunt per jaar, waarbij in een eerste fase 

parallelwegen en onderbruggingen worden gerealiseerd vanaf 2008. 

 

� Openbaar vervoer 
 

DL merkt de laatste jaren vooral in te moeten spelen op het stijgende wintertoerisme. De 

stijging van het aanbod hangt dan ook voor een groot stuk af van de evolutie naar 

verdere seizoensspreiding. Hiervoor vindt overleg plaats met Westtoer. DL merkt een 

mentaliteitsverandering bij privé-partijen om bij evenementen aan de Kust het OV te 

betrekken. De “hoop” van DL ligt voor een stuk bij de ‘sneltoets’ waarin de 

kustgemeenten hun mobiliteitsplan gaan actualiseren. Op deze manier kunnen 

ingrijpende veranderingen binnen de visie en uitvoering van DL makkelijker worden 

overlegd. Een andere uitdaging die DL staat te wachten is het woon-werkverkeer in 

goede banen te leiden waar zich een grote verscheidenheid binnen de vraag voordoet.84 

 

 

 

                                                 
83
 WVI, Groep Planning & WES (2004). Afbakening van het regionaal stedelijk gebied Brugge – Voorstel van  

    afbakening. In opdracht van het Vlaams Gewest, departement Ruimtelijke Planning. 
84
 De Schrijver, A. (hoofd Marketing & Onderzoek) & Caroline, M. (stafmedewerker doorstroming) De Lijn  
West-Vlaanderen, persoonlijke communicatie. 
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Blankenberge, Bredene, Brugge, De Haan, Koksijde, Middelkerke, Nieuwpoort en 

Oostende zijn in een derdebetalersysteem gestapt. Dit gaat van gratis OV voor  

60-64-jarigen tot 50% tussenkomst op Buzzy Pazz-abonnementen en goedkoop gebruik 

van de P+R-busdienst te Oostende. 

 

De ‘omgekeerde kamstructuur’ voor het OV heeft zich (nog) niet goed ontwikkeld. Aan de 

zijde van de kusttramlijn zitten te weinig ‘tanden’ voor een dubbele kamstructuur en zal 

moeten gezocht worden naar bijkomende raakpunten (zie Figuur 3). 

 
Trein 

 
Naast de reeds vernoemde knooppunten op nationaal en regionaal niveau, zijn er de 

lokale knooppunten van De Panne, Koksijde, Heist, Duinbergen, Zeebrugge-Dorp en 

Zeebrugge-Strand, waarbij deze laatste 3 eerder zwak scoren. Zeebrugge-Strand wordt 

enkel tijdens het weekeinde en het seizoen bediend, Zeebrugge-Dorp tijdens weekdagen. 

De kwaliteit van de spoorlijnen die aansluiten op de regionale knooppunten is 

uiteenlopend inzake snelheid, frequentie en spreiding. 

 
De NMBS biedt een gamma aan speciale biljetten (gekoppeld aan attracties en 

evenementen) en reducties (voor kinderen, jongeren, bejaarden en grote gezinnen) aan. 

Wie als verblijfstoerist met de trein naar de badplaats van bestemming reist, kan gebruik 

maken van een “Happy Tripticket”. D.i. een gratis gecombineerd trein/tram/buskaartje 

(heen en terug, minimum één overnachting) dat door diverse logiesverstrekkers wordt 

aangeboden. 

 
Belangrijke uitbreidingen voor het personenvervoer per trein zullen zich de komende  

5 à 10 jaar vooral voordoen langs de lijn Gent-Brugge-Kust via uitbreiding van de 

spoorcapaciteit. Om het stijgend goederentransport van de zeehavens Brugge-Zeebrugge 

en Oostende beter te ontsluiten – en hierbij niet gehinderd te worden door het stijgend 

aanbod aan reizigerstreinen – zal bijkomende infrastructuur worden voorzien: naast 

extra sporen en een vormingsstation, werd een reservatiestrook voor een tracé langs de 

N49 vastgelegd, conform het RSV.85 

 
 
 
 

                                                 
85
 WES, CIBE & Groep Planning (2004). Streefbeeld en actieprogramma van het Strategisch Plan voor de haven  

   van Brugge-Zeebrugge. In opdracht van het Vlaams Ministerie, departement Leefmilieu en Infrastructuur. 
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Kusttram 
 

De tramlijn kende de laatste jaren een stijging van aantal gebruikers, al werd in 2006  

– na een reeks van succes- en recordjaren – een reizigersdaling vastgesteld van 1,8% 

ten opzichte van 2005. Toch maakten ruim 11,3 miljoen mensen in 2006 gebruik van de 

kusttram tussen Knokke en De Panne. 

 

Buiten het seizoen wint de kusttram echter steeds meer aan belang bij kustbewoners 

voor functionele verplaatsingen.86 Uit onderzoek van DL blijkt dat vaak met de kusttram 

wordt gereisd om files en parkeerproblemen te vermijden.87 Een tramkaart biedt vaak 

voordelen via kortingen en toegangsprijzen voor zomeractiviteiten.88 

 

De huidige basisdienst biedt een 15’ frequentie buiten en 10’ frequentie tijdens het 

seizoen. Tijdens 2007 werden het aanbod in het kader van het Neptunusplan uitgebreid89 

via o.m. extra trams tussen Westende en Oostende, extra avondritten op het volledige 

traject tot 0.30 uur en vroege sneltrams90 tussen Nieuwpoort en Oostende die aansluiten 

op piektreinen. Er worden promotie- en communicatiecampagnes georganiseerd rond 

veiligheid, P+R De Panne en invoering van nieuwe maatregelen. 

 

Ondanks de successen, heeft de kusttram echter te kampen met een aantal 

kwetsbaarheden. Enerzijds zijn er de specifieke doorstromingsproblemen langsheen het 

traject, aangezien de tram bij de doortochten niet overal in eigen bedding kan rijden en 

opgehouden wordt door het overige verkeer dat vooral in het hoogseizoen overmatig 

aanwezig is. Zo veroorzaken foutparkeerders, parkeerzoekverkeer, laden en lossen,  

go-carts e.a. vaak verliestijden tot meer dan 30’ in o.m. De Panne, Middelkerke, 

Oostende en Blankenberge. Dit illustreert dat heel wat flankerende parkeermaatregelen 

kunnen worden genomen ter verbetering van het OV, waar aandacht kan aan worden 

besteed binnen het lokale parkeerbeleid, in overleg met DL.  

 

 

                                                 
86
 (02.01.07). Kusttram kende in 2006 eerste reizigersdaling. De Standaard (Online). 

87
 De Schrijver, A. (hoofd Marketing & Onderzoek) & Caroline, M. (stafmedewerker doorstroming) De Lijn  
West-Vlaanderen, persoonlijke communicatie. 

88
 http://www.dekusttram.be 

89
 http://www.delijn.be/nieuws/sneltram.htm 

90
 (02.11.07). Sneltrams tussen Nieuwpoort en Oostende ingereden. Het Laatste Nieuws Regio West- en  
    Middenkust. 
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Als antwoord op de doorstromingsproblemen wordt momenteel voor De Panne, na een 

eerste91 reeds een tweede doorstromingsstudie92 opgemaakt in opdracht van het 

Vlaamse Gewest. Deze doorstromingsproblemen komen eveneens op lokaal 

doortochtenniveau aan bod in het ‘Actieplan N34’.93 Anderzijds zorgt de kusttram 

jaarlijks voor heel wat ongevallen door de vele conflictsituaties met gemotoriseerd en 

zacht verkeer (geen reizigers).94 

 

Wat de tramuitbreidingen betreft, start begin 2008 het overleg tussen Veurne, Koksijde 

en DL om concrete afspraken te maken.95 Een scenario werd reeds uitgewerkt door de 

West-Vlaamse Intercommunale (WVI). In afwachting dat de kusttram tot in Veurne rijdt, 

wordt gepleit voor meer lijnbussen aan de Westkust. De plannen voor tramuitbreidingen 

aan de Westkust staan verder dan deze aan de Oostkust (Brugge / Westkapelle).96 

 
Bussen 

 

Naast de stedelijke netten zijn er in de kustregio een aantal interstedelijke  

en -gemeentelijke verbindingen vanuit Brugge naar Blankenberge, Knokke en Oostende 

enerzijds, en vanuit Oostende naar Bredene, De Haan, Middelkerke, Nieuwpoort en 

Veurne anderzijds. Ook zijn er vanuit grotere steden een aantal hinterlandverbindingen. 

De bussen die kustgemeenten verbinden, volgen meestal de lineaire structuur die 

aanwezig is langs de kuststrook (echter niet via de Koninklijke Baan maar) via de 

achterliggende parallelwegen die tussen Oostende en Nieuwpoort aanwezig zijn. 

 

De discussie over de aanleg van bijkomende infrastructuur zoals busbanen komt vaak 

naar voor. Ze bieden echter vaak alleen op piekmomenten soelaas en vinden niet steeds 

voldoende draagvlak. DL benadrukt dat hinterlandverbindingen per bus in de toekomst 

erg belangrijk blijven.97 Een nieuwe maatregel in Oostende betreft de ‘lijnspotters’ die 

reizigers over de reisweg, overstapmogelijkheden e.a. informeren.98 

                                                 
91
 Tritel (2005). Doorstromingsstudie Kusttram De Panne – Eindrapport. In opdracht van De Lijn, Mechelen. 

92
 Vectris cvba (2008). Doorstromingsstudie N34 traject De Panne. Conceptnota. In opdracht van het Vlaams   
 Ministerie voor Mobiliteit en Openbare Werken, departement Mobiliteit en Verkeersveiligheid  
 West-Vlaanderen. 

93
 Vectris cvba (2007). Verkeerskundige visie, ontwikkelingsperspectieven en actiepunten Koninklijke Baan N34  

    Eindnota oktober 2007. In opdracht van Provincie West-Vlaanderen, Dienst Ruimtelijke Planning en Mobiliteit 
94
 (14.11.07). Meer ongevallen met zwaargewonden bij De Lijn. Het Laatste Nieuws. 

95
 (15.11.07). Burgemeester wil meer lijnbussen. Het Laatste Nieuws Regio West- en Middenkust. 

96
 De Schrijver, A. (hoofd Marketing & Onderzoek) & Caroline, M. (stafmedewerker doorstroming) De Lijn  
West-Vlaanderen, persoonlijke communicatie. 

97
 De Schrijver, A. (hoofd Marketing & Onderzoek) & Caroline, M. (stafmedewerker doorstroming) De Lijn  
West-Vlaanderen, persoonlijke communicatie. 

98
  (10.11.07). “Hulp van politie hebben we nog niet nodig gehad”. Het Laatste Nieuws Regio West- en  
    Middenkust. 
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Overstapvoorzieningen en knooppunten 

 

Tabel 2: Overstapmogelijkheden richting Kust 

 
Hoofdvervoermiddel Tram Bus Fiets Te voet 

Auto 99 

verzamelwegen 

sluiten niet steeds 

aan op tram  

hoge frequentie enkel bij 

P+R-Oostende (10 min) 

doorgaans mogelijk: 

verhuur- of 

meeneemfietsen; 

P+B in het hinterland 

100 systeem met veel 

potentieel 

wandelafstand 

overal > 10 min 

Trein 

De Panne, 

Oostende, 

Blankenberge, 

Zeebrugge en 

Knokke 

De Panne, Oostende, 

Knokke (lage frequentie) 

doorgaans mogelijk: 

verhuurfietsen (o.a. B-

dagtrips) of 

meeneemfietsen; 

fietscapaciteit op trein 

echter zeer beperkt 

meestal 

overbrugbaar, 

soms (net iets) 

te ver 

Tram 
niet gewenst: rijdt 

langs één traject 

stations Oostende en 

Blankenberge 

belangrijkste 

overstappunten, vóór 

Middelkerke en De Haan; 

evt. hoofdhaltes met 

meest centrale positie in 

kern 

aandacht voor 

fietsenstallingen
∗
 ter 

hoogte van tramhaltes 

meestal 

overbrugbaar 

Bus 

bus als een 

‘feeder’ van de 

tram? 

(onduidelijk) 

knooppunten regionaal 

vervoer meest geschikt 

aandacht voor 

fietsenstallingen
∗
 ter 

hoogte van bushaltes 

meestal 

overbrugbaar 

(evt. na 

overstappen) 

Fiets 
Kustfietsroute; aandacht voor fietsfaciliteiten

∗ in stijgende lijn,  

maar kwaliteits- en capaciteitsverbeteringen gewenst 

 

Bron: eigen verwerking 

 

 

 

                                                 
99
  Aansluitingen vanaf hoofd-, primaire en secundaire verzamel-/toevoerwegen. 

100
 Fietsersbond & VAB (25.06.05). Mobiliteitsproject Kust – ‘Eerste Park & Bike parking’. &  
 (27.06.05). Eerste park&bike-parking geopend aan kust. Het Nieuwsblad. 

∗  Overzicht van alle fietsfaciliteiten en -overstapmogelijkheden in de kustbadplaatsen via website VAB:   
 http://www.vab.be/NL/viaVAB/Kust/tf_main.aspx 
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Tot op heden zijn er met De Panne en Oostende slechts twee P+R-voorzieningen langs de 

kuststrook. De stationsomgeving van De Panne (op 4 km van centrum De Panne) is 

ingericht om de overstap tussen auto, tram en trein zo gemakkelijk mogelijk te maken. 

De trein en de kusttram sluiten op elkaar aan via hetzelfde perron. Vlakbij ligt een 

randparking. Oostende heeft twee vaste randparkings, in de zomer komen er twee extra 

bij. Er zijn overdekte fietsenstallingen en gratis verhuur van fietsen. Het ontbreken van 

dergelijke P+R-/randparkings nabij de kernen van andere kustgemeenten, verklaart 

mede de parkeerdruk in de centra. DL wil bijgevolg meer autoluwe en –vrije centra. De 

P+R in De Panne werkt dan ook niet optimaal wegens te veel parkeergelegenheid in het 

centrum. De ervaring leert dat Nederlanders beter omgaan met het P+R-systeem, terwijl 

de Belgische en vooral Franse mentaliteit helemaal anders is. De ‘mental map’ of 

perceptie van toeristen lijkt ook vaak onjuist te zijn. Er bestaan plannen bij DL om, na de 

realisatie van de AX een P+R te realiseren te Westkapelle (Knokke-Heist). Verder wordt 

steeds meer onderzoek verricht naar succesfactoren bij P+R. DL maakt gebruik van 

simulatiemodellen om het potentieel van overstappende reizigers en bepaalde 

lijnvoeringen te kennen.102 

 

De NMBS-Groep heeft plannen om nieuwe parkeergebouwen aan de stations van 

Oostende en Blankenberge te bouwen. In de stations van Heist en Knokke werden reeds 

nieuwe fietsenstallingen gerealiseerd.103 

 

In het kader van het Kustactieplan104 werd in 2005 het project ‘Kustfietsroute’ 

gerealiseerd met financiële steun van de Vlaamse Regering. Deze route tussen De Panne 

en Knokke-Heist sluit aan op multimodale knooppunten met overstappunten voor 

trein/tram/auto. In 2007 werd deze route verder versterkt en werd het ‘Kust-fietsen’ 

gesubsidieerd in het kader van het Kustactieplan. Hierbij wordt de ketenmobiliteit voor 

de Kust met combinatie van fiets en tram verder ontwikkeld. De toerist huurt een fiets in 

punt A, fietst langs de Kust naar punt B, levert daar de fiets terug in en neemt het OV 

om terug te keren naar zijn vertrekplaats.105 

 

                                                 
102
 De Schrijver, A. (hoofd Marketing & Onderzoek) & Caroline, M. (stafmedewerker doorstroming) De Lijn  
  West-Vlaanderen, persoonlijke communicatie. 

103
 Dierckx, G. Adviseur Pers en PR-verantwoordelijke NMBS-Holding District NW, persoonlijke communicatie. 

104
 Zie onderdeel 1.3 Toerisme en recreatie. 

105
 Bourgeois, G. (20.11.07). Bourgeois investeert ruim 2 miljoen euro in nieuwe projecten Kustactieplan.  

     Persmededeling Vlaams minister van Toerisme Geert Bourgeois. &  
     (21.11.07). Met de kustfiets naar de kusttram. Het Nieuwsblad (Online). 
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� Huidig parkeerbeleid 
 

We zijn, naast het gewenste parkeerbeleid, uiteraard hoofdzakelijk geïnteresseerd in het 

huidige parkeerbeleid en hoe dat zich in de praktijk vertaalt op het lokale niveau. Dit 

komt echter niet aan bod in deze paragraaf, maar maakt deel uit van de 

bevragingsmethodiek in de volgende rapportonderdelen. 
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1.6 Duurzame ontwikkeling 
 

De reeds aan bod gekomen documenten inzake R.O., toerisme en recreatie, mobiliteit en 

economie kaderen doorgaans direct of indirect in het kader van een duurzame 

ontwikkeling. Toch neemt de provincie een aantal bijkomende initiatieven om de 

duurzaamheid te versterken. 

 
- Er is het ‘Doelstelling 2-programma voor de Kust’ (2000-2008) dat de Kust helpt om 

diverse projecten te realiseren dankzij Europese steun. Het programma is opgebouwd 

rond volgende prioriteiten: toeristische ontwikkeling om teruglopend verblijfstoerisme 

aan te pakken, versterking van het economische weefsel, bevordering van een 

sectoroverschrijdende duurzame ontwikkeling en verbetering van de leefbaarheid van het 

gebied. Allerlei initiatiefnemers worden gevraagd projecten in te dienen.106 

 
De provincie, de Vlaamse overheid en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) dienden 

het project ‘Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer’ in als aanspreekpunt voor de 

kustzone waar sectoroverschrijdende thema's aan bod komen via beter overleg, 

communicatie en samenwerking. Eén van de opdrachten van dit coördinatiepunt is het 

bijhouden van een set van 20 duurzaamheidsindicatoren om na te gaan of de 

ontwikkelingen en activiteiten in de kustzone de duurzaamheid al dan niet 

ondersteunen.107 Deze indicatoren hebben betrekking op o.a. mobiliteit 

(verkeersintensiteiten op de weg, aandeel OV in dagtoerisme naar de Kust), 

ruimtegebruik, huisvesting, werkgelegenheid, e.a. Indien alle bestuurlijke en 

maatschappelijke actoren van de Kust deelnemen, kan het coördinatiepunt functioneren 

als een leerrijk communicatie-instrument voor beleidsafstemming. 

 
 In 2004 werd door het coördinatiepunt een Kustatlas Vlaanderen/België 

gepubliceerd.108 Ze geeft aan de hand van foto’s, overzichtskaarten en 

satellietbeelden een overzicht van de typische kustkenmerken inzake ruimtelijke 

situering en structuur, wonen, toerisme, natuur, e.d. Dit werd vervolgens in een 

website gegoten waarbij deze thema’s (illustratief) aan bod komen met mogelijkheid 

tot gebruik van GIS-data. 

                                                 
106
 Voor een actueel overzicht van goedgekeurde projecten per prioriteitsmaatregel:  
 http://www.west-vlaanderen.be/jahia/Jahia/site/d2k/pid/1241 

107
 Duurzaamheidsbarometer voor de Kust: http://www.vliz.be/projects/indicatoren/index.php 

108
 Belpaeme, K. & Konings, Ph. (red.). (2004). De kustatlas Vlaanderen-België. Publicatie van het  

     Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer. 100 pp. 
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Het ‘Leefbaarheidsonderzoek voor de Kust’109 maakt eveneens deel uit van de opdracht 

die het provinciebestuur West-Vlaanderen kreeg om het Doelstelling 2-programma voor 

de Kust te ondersteunen. Deze studie behandelt spraakmakende kustthema’s als 

vergrijzing en huisvesting en werd in nauwe samenwerking met de 10 kustgemeenten 

opgemaakt om voor deze thema’s een LT-beleid te kunnen voeren op gemeentelijk, 

provinciaal en Vlaams niveau. 

Andere projecten zijn o.m. herinrichtingen van pleinen (met herschikking 

parkeerplaatsen), uitbouw van de Kustfietsroute110, projecten gericht op Integrale 

Kwaliteitszorg (IKZ) binnen de logiessector en het aantrekken van toeristische 

doelgroepen zoals MICE-bezoekers. 

 
- In 2003 werd in opdracht van de provincie een kwalitatieve en kwantitatieve analyse 

van het draagvlak voor duurzame ontwikkeling aan de kuststreek gemaakt.111 Hierin 

wordt duurzaamheid gekoppeld aan mobiliteit, economische ontwikkeling, e.a. 

Interessant is zonder meer dat er actoren uit heel wat diverse sectoren werden 

bevraagd, zodat uiteindelijk een genuanceerd beeld werd gevormd over de sterke en 

zwakke punten op het vlak van samenwerking tussen kustgemeenten en andere actoren. 

 
- Het ‘Masterplan Noordzee’ (2003) vormt een visie voor de leefbare, duurzame toekomst 

door economische activiteiten (o.a. toerisme) te verzoenen en tegelijk natuurwaarden te 

behouden. Men spreekt van ruimtelijke planning in zee. 

 
- De samenwerking met binnen- en buitenlandse kustactoren, organisaties en overheden 

wordt voortdurend verder uitgebouwd. Zo zag het Grensoverschrijdend 

Samenwerkingsplatform West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale het licht  

op 9 juni 2005 via het Interreg-programma om verschillende grensoverschrijdende acties 

beter op elkaar af te kunnen stemmen. Op basis van een analyserende studie112 blijkt het 

belang van een grensoverschrijdende samenwerking op de terreinen werkgelegenheid, 

economische activiteiten, aantrekkelijkheid, demografie en woonklimaat. Zo komen ook 

de problemen van de toeristische kustregio aan bod. 

                                                 
109
 Meire, M. & Bracke, P. (2005). Leefbaarheidsonderzoek voor de Kust: Eindrapport. [---] Provincie  

      West-Vlaanderen. 152 pp. 
110
   Zie onderdeel 1.5 Mobiliteit en bereikbaarheid. 

111
 Doyen, G. & Bachus, K. (2003). Draagvlak duurzame ontwikkeling kuststreek: Een kwantitatieve en 

      kwalitatieve analyse. KU Leuven, Leuven. 
112
 Anon. (2006). Grensoverschrijdende atlas: Van Berck tot Brugge, één grens, twee gebieden, één  

      gezamenlijke horizon = Atlas transfrontalier: De Berck à Brugge, une frontière, deux territoires, un seul 
      horizon. [---]. Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque (AGUR)/Provincie 
      West-Vlaanderen/West-Vlaamse Intercommunale (WVI) /Provincie West-Vlaanderen/West-Vlaamse 
      Intercommunale (WVI): Brugge, Belgium. 147 pp. 
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1.7 Samenvattend 

 

Het is duidelijk dat er aan de Vlaamse Kust steeds vaker wordt gepleit voor een 

gemeenschappelijke, geïntegreerde en gebiedsgerichte aanpak. Het RSV en in het 

bijzonder het PRS-WV vormen de fundamenten voor deze ontwikkelingen, met 

‘duurzaamheid’ als steeds terugkerend begrip. De keerzijde van de medaille echter is dat 

dit een stroom aan plannings- en projectprocessen vanuit verschillende beleidsniveaus en 

-sectoren met zich meebrengt, wat de noodzakelijke samenwerking bemoeilijkt. Vooral 

de afstemming tussen lokale en bovenlokale niveaus lijkt zich vaak te uiten in afspraken, 

eerder om conflicten te vermijden dan om gezamenlijke ambities te realiseren.113 

 

De opzet van deze literatuurstudie voor u als lezer is om zich een beeld te kunnen 

vormen van het onderzoeksgebied, de kustregio. Om dit beeld te versterken, wordt de 

beschouwde regio in Bijlage 5: ‘De kustregio illustratief voorgesteld’ illustratief 

samengevat. Bijlage 6: ‘Samenvattende tabel en grafieken met kencijfers van De Panne 

tot Knokke-Heist (van west naar oost)’ geeft daarnaast enkele kencijfers in een 

samenvattende tabel weer voor de 10 kustgemeenten. 

                                                 
113
 Vanhaverbeke, F. (2005). Herwaardering van de Vlaamse kust, in: (2005). Stedebouw & Ruimtelijke 
  Ordening, 2005, 4. Stedebouw & Ruimtelijke Ordening. pp. 36-37. 
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2 Bevragingsmethodiek 

2.1 Doel 
 

In dit onderdeel wordt de gehanteerde onderzoeksmethodiek nader beschreven. Er werd 

een geschikt kader gecreëerd om na te gaan welk ontwikkelingsniveau het lokale 

parkeerbeleid aanneemt. Hierbij werd het Europese project “Bicycle Policy Audit” 

(BYPAD)+, gebaseerd op het gedachtegoed van ‘Integrale Kwaliteitszorg’114, als 

referentie genomen en herwerkt naar parkeerbeleid toe. In dit opzicht was een goede 

kennis van dit project, alsook van het begrip parkeerbeleid noodzakelijk. 

 

2.2 BYPAD + 

 
‘BYPAD’ is een Europese methode, ontwikkeld door een Europees Consortium115 van 

experts, met als doelstelling de verspreiding van het gebruik van fietsaudits en 

benchmarkingsystemen, ter evaluatie en verbetering van het lokale fietsbeleid in 

Europese steden. Het betreft een instrument dat door lokale overheden kan gebruikt 

worden om de kwaliteit van hun fietsbeleid onder de loep te nemen door analyse van het 

huidige beleid, en aanwijzingen te geven in verband met toekomstige verbeteringen. 

 
Door de implementatie van BYPAD in meerdere steden (sinds de opstart in 1999) werd 

tot op heden een Europees netwerk van meer dan 100 BYPAD -steden en -regio’s 

gecreëerd. Dit laat toe om kennis en ervaringen uit te wisselen (in onder meer 

expertmeetings) en een benchmarkingproces uit te voeren. Het ‘BYPAD+’ project, het 

vervolgproject op BYPAD, werd gedurende 2003-2005 gefinancierd door de Europese 

Commissie (SAVE Programma). Momenteel loopt het BYPAD-Platform (2006-2008) om de 

methodologie uit te breiden met de verworven kennis. Een laatste stand van zaken kan u 

terugvinden op www.bypad.org. 

                                                 
114
 Integrale Kwaliteitszorg (IKZ) wordt reeds lang in de bedrijfswereld standaard toegepast. Er bestaan  

     verschillende modellen: ISO 9000, het EFQM-model,… Kwaliteitszorg is het geheel van methoden,  
     technieken en procedures die een organisatie gebruikt om de kwaliteit van zijn producten, diensten en  
     processen te verbeteren. Wanneer kwaliteitszorg door alle betrokken partijen in een organisatie wordt  
     toegepast, wordt gesproken van Totale Kwaliteitszorg. Deze kwaliteitszorg kan worden toegepast om lokaal 
     parkeerbeleid op een hoger niveau te brengen. Het BYPAD-project heeft een instrument ontworpen om het  
     fietsbeleid te verbeteren. 
115
 België is projectcoördinator bij BYPAD+. ‘Langzaam Verkeer vzw’ (sinds 12/2004 gesplitst in ‘Mobiel 21 vzw’  

     en ‘Vectris cvba’) maakt deel van het Core Consortium. 
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Tijdens het BYPAD-proces vullen de wethouder, ambtenaren en gebruikers elk een 

vragenlijst in. De antwoorden bespreken zij onder begeleiding van een opgeleide 

consultant. Deze verwerkt de resultaten in een tussentijds rapport dat de basis vormt 

voor een tweede bijeenkomst over doelstellingen en maatregelen. Vervolgens kan 

worden nagegaan welke verbeterpunten en vervolgacties er mogelijk zijn. Het regelmatig 

herhalen van de audit om (twee- of driejaarlijks) kan aantonen op welke terreinen er 

vorderingen worden gemaakt in het beleid van de betrokken gemeente. 

 

Op basis van de BYPAD+ methode was het mogelijk om voor het parkeerbeleid een 

analoge methode te ontwikkelen in het kader van het onderwerp van dit 

onderzoeksproject (namelijk een vergelijkende studie van de omgang met parkeerbeleid 

in de Vlaamse kustgemeenten). De benadering is echter verschillend van het fietsbeleid, 

in die zin dat een goed fietsbeleid het fietsgebruik moet stimuleren, terwijl een goed 

parkeerbeleid het overmatig parkeren net aan banden dient te leggen en het gebruik van 

duurzame vervoersmodi moet aanmoedigen. De methodiek wordt in de hierop volgende 

paragrafen verder uitgewerkt. 

 

2.3 Ontwikkelingsladder parkeerbeleid 

 

Het gemeentelijk parkeerbeleid kan vier ontwikkelingsfasen doorlopen. Het recent 

gepubliceerde ‘Parkeervademecum’116 geeft een overzicht van de ontwikkelingsladder 

inzake parkeerbeleid en vormde een leidraad om de methodiek tot stand te brengen. De 

‘ladder’ laat toe deze fasen te zien als ‘sporten’ die men beklimt om een bepaald doel te 

bereiken. Het ultieme doel van gemeenten en steden dient zich te richten op een 

geïntegreerde aanpak. Dit is echter een voortdurend streven naar kwaliteitsverbetering. 

 

                                                 
116 Vlaams Gewest (2008). Vademecum Duurzaam Parkeerbeleid. Vlaams Ministerie voor Mobiliteit en  
      Openbare Werken, departement Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 
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Figuur 5: Ontwikkelingsniveaus gemeentelijk parkeerbeleid 

 

 

Bron: Vlaams Gewest (2008). Vademecum Duurzaam Parkeerbeleid. Vlaams Ministerie voor Mobiliteit en 
Openbare Werken, departement Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

 

De wijze waarop met strategische keuzes en prioriteiten wordt gewerkt, de wijze waarop 

acties en instrumenten worden ingezet en de wijze waarop de voortgang van een proces 

wordt opgevolgd en geëvalueerd bepalen het lokale ontwikkelingsniveau inzake 

parkeerbeleid. 

 

De ladder kan eenvoudig in het achterhoofd worden gehouden aan de hand van 

typerende kernwoorden: 

  
� het laagste niveau wordt gekenmerkt door korte termijnacties en een voortdurend 

ad-hoc beleid zonder visie.  

� bij het tweede niveau ligt de nadruk op een projectmatige aanpak, echter nog 

steeds niet kaderend binnen een globale visie.  

� het derde niveau kan worden bereikt wanneer er een duidelijke visie wordt 

gevolgd, wat meteen de weg vrijmaakt voor een beleid op langere termijn.  

� het optimale niveau gaat verder in die zin dat parkeren steeds wordt geïntegreerd 

binnen andere beleidsdomeinen. 

 



Parkeerbeleid aan de Vlaamse Kust  60 

2.4 Bevragingsmethode 

 
Het was de bedoeling om het ontwikkelingsniveau op een consequente manier te kunnen 

bepalen voor een doorsnee stad of gemeente. Wat er in de realiteit gebeurt, moet 

derhalve kunnen worden getoetst aan de hand van kwaliteitscriteria en bijhorende 

indicatoren. Deze werden gegroepeerd volgens kwaliteitsbepalende modules die in het 

onderdeel 2.6 Modules opeenvolgend worden toegelicht. 

 
Het onderzoek werd uitgevoerd via bevraging van betrokken actoren, waarbij de nadruk 

vooral lag op het directe mondelinge contact. Op deze manier kon, wanneer gewenst, 

dieper worden ingegaan op een aantal deelaspecten. De interviewmethode liet dus, in 

tegenstelling tot gewone enquêtes, meer interactie toe. De beperkte middelen die 

werden ingezet bij dit onderzoek lieten niet toe om deze bevragingsmethode overal toe 

te passen, waardoor eveneens alternatieve methoden werden gehanteerd (vragenlijst 

versturen via e-mail). 

 

2.5 Evaluatiegroep 

 

Om een objectieve, genuanceerde visie op het lokale parkeerbeleid te bekomen, werd 

gestreefd naar een gediversifieerde evaluatiegroep. Dit liet toe een aantal opinies binnen 

eenzelfde gemeente naast elkaar te leggen, waarbij de nuances nieuwe inzichten zouden 

kunnen geven. Bij de samenstelling van de evaluatiegroep moet volgens BYPAD een 

balans tussen objectiviteit en efficiëntie nagestreefd worden. Volgende paragraaf geeft 

aan welke actoren betrokken kunnen worden bij het parkeerbeleid aan de Kust. 

2.5.1 Actoren 

 

� Besluitnemers (politici), verantwoordelijk voor het lokale parkeerbeleid in de 

kustgemeenten, via politieke partijen: 

o verkozen schepenen 

o bevoegden inzake mobiliteit 

o bij voorkeur ook burgemeesters 
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� Beleidsmakers (ambtenaren) die het parkeerbeleid voorbereiden en uitvoeren, via: 

o kaderpersoneel: hoofd departement mobiliteit, hoofd departement R.O., 

hoofd technische dienst, enz. 

o medewerkers: parkeerverantwoordelijke, ambtenaren inzake R.O., 

communicatie, enz. 

 
� Gebruikers, of vertegenwoordigers van gebruikersgroepen, via: 

o handelaarsverenigingen, UNIZO 

o individuele gebruikers: toeristen, bewoners(verenigingen), enz. 

 
� Externen, via: 

o openbaar vervoersmaatschappijen De Lijn en NMBS 

o Toeristische actoren: Westtoer 

o Vlaamse overheid 

 
Een overzicht van de betrokken actoren bij dit onderzoek vindt u in Bijlage 7: ‘Overzicht 

evaluatiegroep per kustgemeente’. 

 

2.5.2 Overlegmomenten en confrontatie 

 
De beperkte middelen die dit onderzoek vormden, beperkten het aantal 

overlegmomenten. Het spreekt voor zich dat er meerdere mogelijkheden zijn om dit voor 

iedere gemeente of stad verder uit te bouwen en knelpunten, potenties, e.a. uitvoeriger 

te analyseren en aan te pakken. Hier beperkte het proces zich tot één overlegmoment 

met de vooropgestelde evaluatiegroep. Ook de confrontatie tussen meerdere partijen die 

BYPAD+ voorschrijft, kon hier niet plaatsvinden. 
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2.6 Modules 

 
De methodiek beschouwt het lokale parkeerbeleid als een dynamisch proces waarbij 

verschillende componenten goed moeten samengaan om een duurzaam parkeerbeleid te 

verkrijgen. Omdat elke stap in dit proces zijn eigen karakteristieken heeft, werd gekozen 

voor 8 modules die het kwaliteitsniveau van het parkeerbeleid bepalen. Deze 8 modules 

werden gegroepeerd in 3 clusters: de planning van het parkeerbeleid, de eigenlijke acties 

en de evaluatie van de planning en acties. Op deze manier wordt benadrukt dat de 

nadruk niet enkel wordt gelegd op de resultaten, maar eveneens op hoe het 

parkeerbeleid is ingebed in de politieke en administratieve structuur en cultuur. 

 

- De planningsfase handelt over het uitstippelen van het parkeerbeleid o.b.v. knelpunten 

en potenties, wensen van actoren, doelstellingen, mogelijkheden e.a. 

- De actiefase betreft de te nemen projecten en acties in functie van het voorgenomen 

parkeerbeleid. In het kader van een integraal parkeerbeleid wordt, analoog aan het 

gemeentelijk mobiliteitsplan, met 3 domeinen gewerkt: ruimtelijk beleid, 

parkeer(infra)structuur en flankerende maatregelen. Ongeacht deze indeling is het van 

belang dat alle maatregelen integraal en samenhangend zijn. 

- De evaluatie (en monitoring) behandelt de opvolging en bijsturing van beleid en 

maatregelen. 

 

Voor elke module werd een vragenlijst opgesteld die het kwaliteitsniveau van de 

desbetreffende module moet bepalen. De interpretatie en bijgaande indicatoren worden 

hieronder beschreven. De volledige vragenlijst is het centrale element in de methodiek 

en bestaat uit 33 vragen. Voor elke vraag bestaan een aantal mogelijke standaard 

uitspraken (antwoorden) die worden toegewezen aan een ontwikkelingsniveau van  

1 tot 4. Alle leden van de evaluatiegroep mogen echter bijkomende uitspraken en 

verbeteracties aangeven. De uitwerking van de kwaliteitsbepalende criteria tot 

vragenlijsten is terug te vinden in Bijlage 8: ‘Vragenlijst’. Om de drukke agenda van 

besluitnemers en beleidsmakers voor te zijn, werd de vragenlijst doorgaans vóór de 

afspraak digitaal bezorgd via e-mail. 
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Figuur 6: Groepering van kwaliteitsbepalende modules 
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2.6.1 Module 1: gebruikersbehoeften 

 

Figuur 7: Betrokken actoren bij duurzaam parkeerbeleid 

 

 

Bron: Vlaams Gewest (2008). Vademecum Duurzaam Parkeerbeleid. Vlaams Ministerie voor Mobiliteit en 
Openbare Werken, departement Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

 

� Interpretatie 
 

Deze module zoekt in welke mate wordt tegemoet gekomen aan de wensen en noden 

van gebruikers (parkeerders). Er is aandacht voor de betrokkenheid van deze gebruikers 

in de kustgemeenten en de manier waarop de interactie met en de deelname van de 

gebruikers in het politieke beslissingsproces in de praktijk wordt gebracht. De module 

toont de mate van ontwikkeling inzake een klantengerichte beleidsaanpak. Lokale 

belanghebbenden zijn o.m. bewoners, bezoekers, pendelaars, toeristen, bedrijven, 

scholen en handelaars. 
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Verder is er ook de nodige aandacht voor de vele belangen die moeten gedragen en 

afgestemd worden. In eerste instantie wacht de gemeente deze taak, vervolgens is een 

belangrijke taak weggelegd voor de GBC om via samenspraak tussen de gemeente 

(bestuur, administratie en politie), hogere overheden (provincie, Vlaams Gewest), De Lijn 

en eventueel verschillende maatschappelijke geledingen (bewoners, handelaars, 

industrie, scholen, e.a.) een gunstige gemeenschappelijke visie te vormen. Aan deze 

visie zijn doelstellingen te koppelen die aan bod komen in module 3: beleid op papier. 

Een ander belangrijk onderdeel hierbij is het verwerven van een draagvlak. 

 

� Indicatoren 
 

o Q1: Op welke manier gaat de gemeente/stad de werkelijke gebruikersbehoeften 

na? 

 
o Q2:  Hoe worden gebruikers(groepen) betrokken in het parkeerbeleid? 

 
o Q3:  Hoe gaat de gemeente om met de vele belangen inzake parkeerbeleid? 

 

2.6.2 Module 2: leiderschap en coördinatie 

 

� Interpretatie 
 

Deze module onderzoekt de impact en de betrokkenheid van verantwoordelijke 

schepenen (beleidsbeslissers), leidinggevende ambtenaren van de gemeentelijke 

diensten (verkeer, R.O., technische dienst, e.a.), externen (lokale politie, provincie, e.a.) 

en OV-maatschappijen (NMBS, DL) op de kwaliteit van het parkeerbeleid. Hebben de 

personen in de leidersposities een inspirerende en motiverende impact op het 

parkeerbeleid? Zijn ze in staat een leidende functie op zich te nemen, vervullen ze hun 

job met toewijding, zorgen ze voor veranderingen of is hun invloed nihil? 

 
Het is interessant te weten wie betrokken is bij de voorbereidingen van het parkeerbeleid 

en tot op welke hoogte de hoofdambtenaren een duidelijke impact hebben op het 

(mobiliteits)beleid. Op politiek vlak is het ook interessant uit te zoeken wie de 

verantwoordelijkheid draagt (van één persoon tot het volledige stadsbestuur). Er moet 

aandacht worden besteed aan het al dan niet bestaan van sturingsplatformen, zowel 

intern als extern, zowel tussen diensten als met buurgemeenten. 
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� Indicatoren 
 

o Q4:  Welke invloed hebben sleutelfiguren (zowel ambtenaren als politici) binnen 

het beslissingsproces in verband met parkeren? 

 
o Q5:  Welke commissies of werkgroepen bestaan er? 

 
o Q6: Hoe wordt het parkeerbeleid gecommuniceerd naar de beleidsmakers en 

andere beslissingsorganen? 

 
o Q7: Hoe wordt het parkeerbeleid gecommuniceerd naar andere gemeenten toe? 

 

2.6.3 Module 3: beleid op papier 

 

� Interpretatie 
 

De module ‘beleid op papier’ onderzoekt de bestaande strategie inzake parkeerbeleid en 

de manier waarop dit geprogrammeerd is. Wat is de inhoud van het parkeerbeleid en tot 

op welke hoogte is het geïntegreerd117 in een breder kader? Welk parkeerbeleid wordt 

nagestreefd: vraagvolgend, sturend of geïntegreerd, op welke termijn (in welke mate 

wordt er aan langetermijnplanning gedaan) en hoe actueel is deze visie? Andere 

belangrijke punten zijn de mate waarin aan lange termijnplanning wordt gedaan, de 

aanwezigheid van bindende afspraken, het gebruik van prioriteitenlijsten, het omgaan 

met parkeerimago en parkeren op privéterrein. 

 

� Indicatoren 
 

o Q8:  Is er een parkeerbeleidsplan en hoe actueel is deze? 

 
o Q9:  Wat is de visie op het lokale parkeerbeleid volgens het beleidsplan? 

 
o Q10: Hoe wordt de realisatie van de maatregelen in het beleidsplan 

gewaarborgd? 

 
o Q11:  In welke mate speelt het parkeerimago een rol bij de wijze waarop men 

de parkeervisie bepaalt? 

                                                 
117
 Een parkeerbeleid in functie van een duurzame bereikbaarheid, ruimtelijke en economische ontwikkeling,  

     milieudoelstellingen van een stad/gemeente. 
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o Q12: In welke mate worden het straatparkeren, het parkeren in openbare 

garages en het parkeren op privéterrein integraal opgenomen in het 

parkeerbeleid? 

 

2.6.4 Module 4: personeel en middelen 

 

� Interpretatie 
 

De module ‘middelen en personeel’ behandelt enerzijds de financiële aspecten van het 

beleid en anderzijds de mankracht die ingeschakeld wordt voor het parkeerbeleid. Welke 

zijn de financiële bronnen om een parkeerbeleid te operationaliseren en wat wordt 

ondernomen om de financiële continuïteit te garanderen? Bestaan er financiële premies 

om innovatieve parkeerprojecten op te zetten? Hoeveel moeite wordt er gedaan om 

budgetten te werven voor een beter parkeerbeleid? Ook de kwalificaties van het 

personeel en de mogelijkheden om de vaardigheden van het personeel te verbeteren 

worden onderzocht. 

 

� Indicatoren 
 

o Q13: Hoe wordt de financiering van het parkeerbeleid veiliggesteld én hoe 

worden inkomsten uit parkeren besteed? 

 
o Q14:  Door wie wordt het parkeerbeleid voorbereid en uitgevoerd? 

 
o Q15: Wat wordt er ondernomen om de vakkennis en vaardigheden van het 

personeel te verbeteren? 
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2.6.5 Module 5: samenhang parkeerbeleid en ruimtelijk beleid 

 

�    Interpretatie 
 

Deze module gaat na in hoeverre er aandacht wordt besteed aan het ruimtelijke aspect 

van parkeerbeleid. Een gericht parkeerbeleid en vergunningenbeleid ten aanzien van 

nieuwe stallings- en parkeervoorzieningen dient de selectieve bereikbaarheid van locaties 

te ondersteunen volgens het STOP –principe (te voet, fiets, OV, auto). Het parkeerbeleid 

en, bij uitvoering, de parkeermaatregelen dienen zich te richten op gebieden i.p.v. losse 

fragmenten, waarbij negatieve effecten op zones buiten de projectzone van de 

parkeermaatregelen moeten vermeden worden. 

 
De overheid legt op verschillende niveaus – waaronder het lokale – bodembestemmingen 

vast via RUP‘s, waarin stedenbouwkundige voorschriften kunnen worden opgenomen om 

zones voor parkeren (ondergrondse of bovengrondse garages, parkeerplaatsen, 

fietsenstallingen,…) vast te leggen of om parkeernormen te bepalen. Eens het RUP is 

goedgekeurd, kunnen stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden. Er kan 

nagegaan worden of de gemeente parkeernormen hanteert en beheert. Deze 

parkeernormen zijn bij voorkeur afgestemd op de lokale omstandigheden en passen 

binnen het parkeerbeleid. Ze worden best gedifferentieerd volgens de principes van het 

locatiebeleid: het mobiliteitsprofiel van de vestiging moet overeenkomen met het 

bereikbaarheidsprofiel van de locatie. 

 

� Indicatoren 
 

o Q16:  Hoe wordt het gewenste locatiebeleid afgedwongen door de gemeente? 

 
o Q17:  Hoe wordt omgegaan met parkeerbehoeften bij nieuwbouw en bestaande 

voorzieningen? 
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2.6.6 Module 6: parkeerstructuur 

 

� Interpretatie 

 
In het licht van een goede, gebiedsgerichte parkeerstructuur kunnen heel wat 

capaciteits- en inrichtingsmaatregelen118 gecombineerd worden. Het gaat niet om de 

praktische invulling van het parkeerbeleid, wel om de manier waarop hier in het 

algemeen mee wordt omgegaan. Niet tegemoet komen aan de vrije vraag naar 

parkeerplaatsen is een vorm van capaciteitsbeleid. Er wordt o.m. nagegaan in welke 

mate de selectieve bereikbaarheid in centra wordt afgedwongen, hoe wordt omgegaan 

met verschillende doelgroepen (bewoners, bezoekers, pendelaars, e.a.), alsook met 

parkeren op afstand. Belangrijk is dat alle parkeermaatregelen versterkend werken. 

Parkeermaatregelen moeten worden gecombineerd met maatregelen om de 

bereikbaarheid te voet, met de fiets en met het OV te verbeteren. 

 
� Indicatoren 
 

o Q18:  In welke mate wordt er gebiedsgericht gewerkt? 

 
o Q19:  Wat wordt er gedaan om selectieve (auto)bereikbaarheid te bevorderen, 

én hoe groot is de parkeerdruk? 

 
o Q20: Op welke manier wordt parkeerruimte vrijgemaakt voor doelgroepen 

(bewoners, handelaars, toeristen, etc.)? 

 
o Q21:  Hoe wordt omgegaan met laden en lossen? 

 
o Q22:  Hoeveel aandacht wordt gegeven aan parkeren op afstand: Park & Walk 

(locatie en kwaliteit)? 

 
o Q23:  Hoeveel aandacht wordt gegeven aan parkeren op afstand: Park & Ride? 

 
o Q24:  Hoeveel aandacht wordt gegeven aan parkeren op afstand: Park & Bike? 

 
o Q25:  Hoe belangrijk is kwaliteit van de parkeervoorzieningen zelf en hoe wordt 

het onderhoud van de parkeerinfrastructuur georganiseerd? 

                                                 
118
 Een capaciteitsbeleid is gericht op het vermeerderen of verminderen, verplaatsen (naar een garage of  

     privéterrein) of herinrichten van de parkeercapaciteit. 
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2.6.7 Module 7: flankerende maatregelen 

 

� Interpretatie 
 

Opdat optimaal zou worden omgegaan met de parkeercapaciteit, dienen 

reguleringsmaatregelen119 en organisatie- en communicatiemaatregelen te worden 

ingebouwd. Om het gebruik van parkeerplaatsen door verschillende doelgroepen op de 

openbare weg goed op elkaar af te stemmen, zijn tal van reguleringsmaatregelen 

mogelijk (parkeerverbod, betalend parkeren, blauwe zone120, parkeerkaarten, …), maar 

opnieuw is de manier waarop hiermee wordt omgegaan belangrijker dan de aard van de 

specifieke maatregelen. Verder komen aan bod: uitbesteding van exploitatie121 en 

beheer, handhaving, bewegwijzering, stimulerende maatregelen in het kader van 

duurzaam vervoersaanbod (incl. parkeeraanbod).  

 
Tenslotte is een actieve communicatie rond de maatregelen zeer belangrijk in functie van 

het creëren van een draagvlak. Het succes ligt bij een positieve benadering van parkeer- 

en mobiliteitsmaatregelen, aangezien parkeermaatregelen op zich meestal als 

‘azijnmaatregelen’ worden beschouwd. De alternatieven die uitgewerkt worden, moeten 

echter gecommuniceerd worden als één geheel, waarin de parkeermaatregelen 

thuishoren. 

 

� Indicatoren 
 

o Q26: Op welke manier wordt het parkeren gereguleerd (blauwe zones, tarieven, 

parkeerkaarten, kortparkeren, etc.)? 

 
o Q27:  Hoe zijn exploitatie en beheer verdeeld? 

 
o Q28:  Hoe wordt de parkeerhandhaving georganiseerd? 

 
o Q29:  Hoe wordt de parkeerstructuur bewegwijzerd, én op welke manier wordt 

info verspreid over de parkeerstructuur (folders enz.)? 

 
 

                                                 
119
 Het onderdeel van het parkeerbeleid dat beperkingen stelt aan het gebruik van de parkeerplaatsen: via  

     betalend parkeren, blauwe zone, enz. 
120
 Een vorm van gratis parkeerregulering om ruimte te scheppen voor kortparkeerders. 

121
 De wijze waarop parkeerbeleid wordt uitgevoerd, waarbij continu rekening wordt gehouden met  

     hoofdzakelijk financiële overwegingen. 
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o Q30:  Hoe worden de inwoners betrokken bij het parkeerbeleid? 

 
o Q31:  Welke ondersteunende maatregelen worden genomen m.b.t. duurzaam 

parkeerbeleid (aanmoedigen van andere vervoersmodi)? 

 

2.6.8 Module 8: Evaluatie, monitoring, effecten en onderzoek 

 

� Interpretatie 
 

Deze module concentreert zich op de manier waarop de resultaten van het parkeerbeleid 

worden opgevolgd en de wijze waarop deze informatie wordt gebruikt om het 

parkeerbeleid verder te verbeteren. Doorstroming naar het beleid is dan ook 

noodzakelijk. 

 
Op basis van vóór- en nametingen kunnen verschuivingen duidelijk gemaakt worden. 

Naargelang de doelstellingen van het parkeerbeleid moet bepaald worden wat er precies 

moet worden gemeten. De ontwikkelingen van het parkeerbeleid kunnen worden 

opgevolgd door middel van een monitoringsysteem. Door de parkeerduur en 

parkeerbezetting op te volgen kan men een inzicht behouden over de parkeervraag. 

Hierdoor kan men problemen voor blijven en een proactief beleid voeren, wat de kwaliteit 

van het parkeerbeleid ten goede komt. 

 

� Indicatoren 
 

o Q32: Hoe worden de data over het parkeergebruik verzameld en gebruikt 

(monitoring)? 

 
o Q33:  Op welke manier beïnvloedt de kwaliteit van het parkeren de kwaliteit 

van de openbare ruimte? (Parkeermaatregelen als instrument voor 

kwaliteit van de openbare ruimte) 
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3 Onderzoek 

3.1 Belang 

 

De onderzoeksresultaten worden dan wel in een vergelijkend kader weergegeven, toch is 

het allerminst de bedoeling van dit onderzoek om concurrentiestrijd tussen 

kustgemeenten aan te wakkeren. Het parkeerbeleid blijft een lokale aangelegenheid die 

wordt gevoerd binnen cruciale randvoorwaarden die sterk afhankelijk zijn van de 

specifieke context. Naast de vergelijkingen tussen kustgemeenten worden (indien 

mogelijk) ook meningen van verschillende actoren binnen de grenzen van één gemeente 

vergeleken. De bevindingen zijn hoofdzakelijk een leidraad voor de betrokken 

kustgemeenten, gericht op specifieke praktijkproblemen. 

 

3.2 Resultaten per kustgemeente 

 
Na de individuele zelfevaluatie en bijgaande quoteringen van de bevraagde partijen (voor 

de 33 vragen, gecategoriseerd in 8 modules), kunnen de resultaten per module worden 

samengevat en weergegeven. Wat volgt geeft een indruk van het huidige niveau van 

parkeerbeleid en vervolgens een analyse met aandacht voor het huidige en gewenste 

parkeerbeleid, alsook SWOT-analyses die een aanzet kunnen betekenen voor de 

gemeenten om omhoog te klimmen op de ontwikkelingsladder. 

 
� Quoteringen per module 

 

De methodiek situeert het gemeentelijk parkeerbeleid op een ontwikkelingsladder waarbij 

de behaalde scores worden omgerekend naar een gemiddeld percentage. De scores per 

module worden berekend vertrekkende van de scores per vraag. De score van elke 

module is bijgevolg de gemiddelde score, berekend vanuit de som van de verschillende 

vragen voor de betreffende module. Onderstaande grafieken geven voor de 

kustgemeenten in een oogopslag weer waar de leemtes betreffende het parkeerbeleid 

zich bevinden. Deze illustraties kunnen echter ook misleidend zijn, in het bijzonder 

wanneer een gemiddelde score wordt weergegeven voor een module die bestaat uit heel 

wat vragen. Bijgevolg is het interessant om de gedetailleerde resultaten in Bijlage 9: 

‘Resultaten onderzoek’ te raadplegen, waar de scores per vraag worden getoond. 
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3.2.1 Blankenberge 

 

� Quoteringen per module 
 

Figuur 8: Resultaten Blankenberge 
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Uit beide interviews valt af te leiden dat het parkeerbeleid in Blankenberge over het 

algemeen een hoog niveau haalt. Dit getuigt van een duidelijke visie en het streven naar 

een beleid op langere termijn. Parkeren is geen losstaand verhaal, maar al verweven 

binnen het mobiliteitsbeleid. De integratie binnen andere beleidsdomeinen lijkt echter 

nog te moeten groeien (o.m. de samenhang met locatiebeleid is onzeker). 
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De flankerende maatregelen lijken de grote sterkte te zijn van het parkeerbeleid. Er kan 

vooral op een aantal aspecten van de planning van het parkeerbeleid nog wat 

vooruitgang worden geboekt. De onderbouwing van het parkeerbeleid met objectieve 

parkeergegevens aan de hand van systematisch parkeeronderzoek kan een belangrijke 

meerwaarde brengen mits er ook doorstroming is naar het beleid. 

 

� Analyse 
 

Het goed scorende parkeerbeleid wordt bevestigd door de sneltoets die recentelijk werd 

uitgevoerd voor de stad Blankenberge. Deze sneltoets laat weten dat het huidige beleid 

zich op spoor 3 bevindt, wat enkel een bevestiging vraagt van het mobiliteitsplan. Zo 

wordt bekrachtigd dat het huidige parkeerbeleid dicht aanleunt bij het gewenste 

parkeerbeleid. 

 
Blankenberge behoort tot de grotere steden aan de Kust (KSG op provinciaal niveau), 

wat het in vergelijking met kleinere kustgemeenten iets eenvoudiger maakt om met de 

toeristische druk van het hoogseizoen om te gaan. Toch werden gerichte inspanningen 

geleverd om de parkeerdruk en langparkeerders uit het centrum weg te halen. De 

invoering van parkeermaatregelen kadert doorgaans binnen de vooropgestelde visie, 

waarbij de omgang met het flankerend beleid een van de sterkere punten is. 

 
Om het parkeerbeleid beter te onderbouwen zou men systematisch de parkeerbehoeften 

aan de hand van parkeeronderzoek kunnen nagaan. Allerhande onderzoek, metingen 

en/of een monitoringsysteem zouden de effecten van het parkeerbeleid beter in kaart 

kunnen brengen. Om het parkeerzoekverkeer beter te kanaliseren, zou het huidige 

statisch parkeerverwijssysteem (PVS) kunnen worden uitgebreid tot een geloofwaardig 

dynamisch PVS. Verder biedt de multimodale bereikbaarheid van Blankenberge 

perspectieven. Indien men de verbindingen per trein kan opwaarderen122, biedt dit 

(gezien de centrale locatie van het station) een waardig alternatief voor de auto.  

 

Om naar een hoger ontwikkelingsniveau toe te groeien is een verdere integratie naar 

andere beleidsdomeinen toe belangrijk. De afschaffing van parkeernormen en het 

ontbreken van een taxatiereglement kunnen op termijn een bedreiging vormen voor de 

afstemming tussen het parkeer- en locatiebeleid (R.O.). 

 

                                                 
122
 Minne, N. (12.04.08) Treinproblemen blijven aanmodderen. Het Nieuwsblad (Online) 
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SWOT –analyse: 

 

 

- flankerende maatregelen - onderbouwing a.h.v. parkeeronderzoek 
 

 

- parkeernormen en locatiebeleid - verder uitbouwen PVS 
- multimodale bereikbaarheid 
 



Parkeerbeleid aan de Vlaamse Kust  76 

3.2.2 Bredene 

 

� Quoteringen per module 
 

Figuur 9: Resultaten Bredene 
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Het globale parkeerbeleid is hoofdzakelijk gericht op een geïsoleerde aanpak (niveau 2), 

al lijkt de weg naar een hoger niveau open te liggen. Tot op heden ontbreekt globaal 

gezien een neergeschreven parkeervisie op langere termijn die opgevolgd wordt. 

Vandaar het projectmatige karakter van het parkeerbeleid, wat het behalen van een 

hoger ontwikkelingsniveau belemmert. 
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Een aantal modules werden door de geïnterviewden gelijkmatig beoordeeld. De 

parkeermaatregelen scoren iets beter dan de plannings- en evaluatiefase van het 

parkeerbeleid. Indien er sturend wordt opgetreden – de nadruk ligt op het volgen van de 

vraag – lijkt dit vooral via flankerende (regulerende) maatregelen te gebeuren. 

 
Het feit dat er verschillende beoordelingen werden gegeven, zou kunnen te wijten zijn 

aan de overgangsfase waarin het parkeerbeleid zich bevindt. Typerend voor de iets 

kleinere gemeenten zoals Bredene zijn de schaarse middelen, alsook de gedeelde 

verantwoordelijkheid bij de voorbereiding van het parkeerbeleid. 

 

� Analyse 
 

Bredene heeft zich lang als kleinschalige gemeente geprofileerd met een bijzondere 

identiteit. Men hield lang voet bij stuk om de gemeente (en meerbepaald het 

parkeerbeleid) niet aan te passen aan de noden van het toerisme dat slechts enkele 

maanden in het jaar komt opdagen. Toch lijkt de jonge gemeente door haar recente, 

omvangrijke groei niet te ontsnappen aan de toeristische (parkeer)golf. Bredene acht het 

belangrijk kwaliteit te bieden aan haar inwoners, wat recent mede heeft geleid tot een 

vernieuwende kijk op haar parkeerbeleid met aandacht voor sturende elementen in de 

toeristische zone: nieuwe betalende zone, uitbreiding van blauwe zones en uitbreiding 

periode betalend parkeren. 

 
Het gewenste parkeerbeleid in het mobiliteitsplan werd omzichtig geformuleerd, 

waardoor het huidige beleid er niet ver vanaf lijkt te liggen. Een aantal expliciete 

beleidsvoornemens, zoals de geleiding van dagtoeristen via een PVS op KT, hebben in de 

praktijk geen vervolg gekregen. Het huidige beleid is vooral gericht op een jaarlijkse 

bijsturing en het stellen van prioriteiten voor bepaalde gebruikersgroepen.  

 
De uitdaging voor Bredene is dan ook om een algemene consensus te vinden inzake een 

LT-visie rond mobiliteit en parkeren, deze vast te leggen en de acties die genomen 

worden te laten kaderen binnen deze visie. Wanneer vertrokken wordt vanuit een sterke 

basis – d.w.z. vanuit de planning – zal de uitwerking veel gemakkelijker volgen. Het zou 

bijgevolg geen overbodige luxe zijn om iemand in te schakelen die zich hoofdzakelijk met 

het mobiliteitsbeleid bezighoudt, echter in nauw overleg met andere diensten. 
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Nadelig voor Bredene is haar slechte bereikbaarheid via het hoofdwegennet. De 

gemeente is niet aangesloten op de ‘kamstructuur’, waardoor het autoverkeer Bredene 

vrijwel alleen kan bereiken via de Koninklijke Baan. Deze N34 is dan ook al jarenlang een 

parkeerboulevard, en het idee om deze te ‘verduinen’  (downgraden) is taboe. Gezien de 

structuur van Bredene en haar verspreide attractiepunten, zijn randparkings moeilijk 

realiseerbaar. De visie van de provincie is dan ook geen optie voor Bredene. Het OV is op 

Oostende gericht. Dit zijn belangrijke randvoorwaarden die het parkeerbeleid mee 

beïnvloeden. 

 
De zeer snelle groei en ontwikkeling (onder invloed van de toeristisch druk) van een 

kleine gemeente als Bredene moet nauwgezet opgevolgd worden. Het is belangrijk om bij 

ruimtelijke ontwikkelingen goede prognoses te maken van de mobiliteitseffecten om goed 

om te kunnen gaan met het parkeerbeleid. 

 

SWOT –analyse: 

 

 

 

- groeipotentieel 
- communicatie via wijkraden 

- bereikbaarheid via hoofdwegennet 

- snelle groei & ontwikkeling onder  
  impuls van toerisme 

- parkeermaatregelen kaderen  
  binnen lange termijnvisie 
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3.2.3 De Haan 

 

� Quoteringen per module 
 

Figuur 10: Resultaten De Haan 
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Een parkeerbeleid komt in De Haan nauwelijks ter sprake, wat wordt bevestigd door de 

erg matige score voor tal van modules. Er kan op alle vlakken vooruitgang worden 

geboekt, maar vooral de beleidsvoorbereiding lijkt een knelpunt te zijn.  

 
Door het ontbreken van duidelijke fundamenten bestaat het parkeerbeleid uit 

maatregelen die sterk ad-hoc zijn gericht. Uit de interviews bleek dat er vaak zelfs geen 

oplossingen worden gevonden (of acties ondernomen) wanneer er zich parkeerproblemen 

voordoen of wanneer er door belanghebbenden druk wordt uitgeoefend. Het ruimtelijk 

beleid lijkt het enige sturende instrument te zijn inzake parkeerbeleid. 

 
Gezien de geringe aandacht voor mobiliteit en de parkeerproblematiek, kon het resultaat 

van slechts één interview worden weergegeven in een grafiek. 
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� Analyse 
 

De Haan is tot op heden, samen met Nieuwpoort, de enige kustgemeente waar gratis 

gebruik kan worden gemaakt van alle parkeerfaciliteiten. Het mobiliteitsplan (dat 

conform werd verklaard in 2004) spreekt van een sturend parkeerbeleid, 

geconcentreerde parkeerzones en parkeersignalisatie langs toegangswegen, eventueel 

bewonersparkeren en een randparking ten zuiden van De Haan, e.a.  

 
De vaststelling vandaag is dat deze goede voornemens in de praktijk geen enkel vervolg 

hebben gekregen. De opmerking dient echter gemaakt dat randparkings niet kunnen 

functioneren wanneer het huidige aanbod in de centra van De Haan en Wenduine 

ongewijzigd blijft. Een sturend beleid via capaciteitsvermindering en/of striktere 

regulering (betalend parkeren) dringt zich bijgevolg op. 

 
LT-projecten als de ondertunneling van de Nieuwe Rijksweg en de verzanding van de 

Koninklijke Baan, waar men in de gemeente sterk op rekent, vormen een bedreiging voor 

(en tegelijk zwakte van) de vooropgestelde visie. Dergelijke sleutelprojecten laten de 

(parkeer)problemen jarenlang aanmodderen en bepalen of het beleid al dan niet slaagt. 

Een aanbeveling kan zijn om in fasen toe te werken naar deze LT-visie of alternatieve 

scenario’s te uit te werken, zodat voortdurend kan gewerkt worden aan een duurzame 

mobiliteit. In het kader hiervan zou mobiliteit een volwaardig beleidsdomein moeten 

worden, waar zich tenminste één persoon deeltijds mee bezighoudt. 

 
Het idee leeft bij het gemeentebestuur dat het gratis aanbod van parkeerplaatsen de 

bewoners eerder tevreden stelt en dat het publiek draagvlak voor ingrijpende 

maatregelen beperkt is. Uit onderzoek123 lijkt net het tegengestelde waar te zijn (slechts 

53% is tevreden met het parkeerbeleid in De Haan). Het is dan ook niet verwonderlijk 

wanneer bewoners, het hoog aantal tweede verblijvers en dagtoeristen elk hun 

parkeerplaats opeisen. Er lijkt voornamelijk weinig politieke aandacht te zijn voor 

mobiliteits- en parkeerbeleid. Een uitdaging bestaat er in om alle belanghebbenden te 

betrekken in een consensus inzake een realistische mobiliteits- en parkeervisie. 

 
Er wachten dus nog heel wat uitdagingen voor De Haan om het parkeerbeleid op een 

hoger niveau te brengen. De sneltoets die gepland staat in de loop van 2009 zou een 

geschikt medium kunnen zijn om deze stap vooruit te zetten. 

                                                 
123
 (19.09.06). “Acht maanden is te kort voor concrete realisaties”. Het Nieuwsblad (Online). 
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SWOT –analyse: 

 

- voornemens mobiliteitsplan - sleutelproject: verzanding en  
  ondertunneling Koninklijke Baan 
- OV –bereikbaarheid 
- politiek (en publiek) draagvlak 

- wachten op sleutelprojecten - sneltoets 2009 
- evenwichtige consensus bereiken  
  inzake visie 
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3.2.4 De Panne 

 
� Quoteringen per module 
 

Figuur 11: Resultaten De Panne 
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De resultaten voor De Panne brengen de verschillende beoordelingen van diverse 

betrokkenen bij het parkeerbeleid mooi in beeld. Volgens de mobiliteitsambtenaar en de 

vertegenwoordiger van de handelaars is het parkeerbeleid vooral gericht op een 

geïsoleerde aanpak (niveau 2), terwijl de schepen het parkeerbeleid iets hoger situeert, 

wat impliceert dat er eerder volgens een visie wordt gewerkt. Het is echter belangrijk om 

te vermelden dat het resultaat bij de UNIZO-voorzitter gebaseerd is op een beperkt 

aantal vragen. Toch wordt het globale parkeerbeleid door deze laatste beduidend lager 

gequoteerd. 

 
Uit de gesprekken viel af te leiden dat het projectmatige karakter sterk aanwezig is bij de 

uitvoering van het parkeerbeleid. Een aantal planningsmodules worden unaniem laag 

gequoteerd. Wat de acties betreft, worden de flankerende maatregelen hoger ingeschat 

dan acties inzake parkeerstructuur. Alle partijen zijn het er over eens dat het ruimtelijk 

beleid een meerwaarde geeft aan het parkeerbeleid. 

 

� Analyse 
 

De Panne bezit, gezien haar geografische situering (begrensd tussen Noordzee, 

beschermd natuurgebied en Franse grens) en de 3 invalswegen naar het centrum, vanuit 

verkeerskundig oogpunt uitstekende potenties om een duurzaam parkeerbeleid uit te 

bouwen die geënt is op de kamstructuur. Het draagvlak lijkt echter niet aanwezig te zijn 

om deze potenties in te vullen. 
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De vergelijking tussen het huidige en gewenste parkeerbeleid is snel gemaakt: terwijl in 

het mobiliteitsplan uitdrukkelijk gestreefd wordt naar een gefaseerd, sturend 

parkeerbeleid (centrumaanbod uitdunnen, toeristen op randparkings, mentaliteits-

wijziging, P+R, enz.), is de praktijk gericht op het tegemoetkomen van de vraag (meer 

parkeervoorzieningen waar mogelijk).Toch zijn er sinds enige tijd randparkings en een 

P+R aanwezig en zijn er betalende parkeerzones in het centrum. De goede 

autobereikbaarheid van en het parkeeraanbod in het centrum, alsook het ontbreken van 

een PVS zijn verantwoordelijk voor het falen van deze faciliteiten. Al moet gezegd dat 

een mentaliteitswijziging bij gebruikers moeilijk op gang te krijgen is, mede door de 

invloed van de Franse foutparkeerders die wettelijk niet kunnen worden aangepakt. Een 

mentaliteitswijziging zou nog steeds tot de beleidsprioriteiten moeten behoren. 

 
Er dient daarenboven een zeer selectief parkeerbeleid te worden uitgestippeld om een 

geringer parkeeraanbod aan de gewenste doelgroepen aan te bieden: dagtoeristen horen 

niet in het centrum te parkeren maar op grotere afstand, omliggende woonwijken 

moeten via gepaste reguleringsmaatregelen voorbehouden worden voor bewoners en 

tweede verblijvers. Indien het handelsaanbod sterk genoeg is, moet De Panne geen 

leegloop van haar centrum vrezen. 

 
De aankomende herinrichting van de Zeelaan (centrale handelsstraat) kan wel eens 

cruciaal zijn om het verdere parkeerbeleid te bepalen. Het gevaar schuilt er in dat 

projectmatig gehandeld wordt, waardoor de herinrichting niet kadert binnen een 

totaalvisie en de kansen voor een duurzaam parkeerbeleid verloren gaan. De hevige 

discussie tussen belanghebbenden getuigt van een gebrek aan LT-planning en consensus 

inzake de mobiliteits- en parkeervisie. Dit onderstreept het belang om in de eerste plaats 

te vertrekken van een unaniem gedragen visie, waarvoor op KT initiatief moet worden 

genomen in het teken van de aankomende sneltoets. 

 
Ondanks de positieve quotering van het ruimtelijk beleid, lijkt ook hier een knelpunt, 

(maar evenzeer een potentie) aanwezig. Via het ruimtelijk beleid moet aan een 

selectieve bereikbaarheid worden gesleuteld. Het tekort aan ruimte, waar De Panne mee 

te kampen heeft, mag niet leiden tot een projectmatige invulling van de beschikbare 

ruimte met parkeerplaatsen. Om de geringe ruimte optimaal te benutten is, in het kader 

van een duurzame mobiliteitsvisie, ook hier een LT-beleid noodzakelijk. 
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SWOT –analyse: 

 

 

 

 

- stedenbouwkundige en  
  verkeersstructuur 

- ruimtegebrek 
- Franse foutparkeerders 
- ontbreken PVS 

- potenties mislopen - mentaliteitswijziging 
- P+R Adinkerke 
- consensus inzake LT-visie mobiliteit 
- sneltoets 
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3.2.5 Knokke-Heist 

 

� Quoteringen per module 
 

Figuur 12: Resultaten Knokke-Heist 

 

Katrien Bosschem (commercieel en operationeel directeur OPC)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Gebruikersbehoeften

Leiderschap en coördinatie

Beleid op papier

Personeel en middelen

Parkeerbeleid en ruimtelijk

beleid

Parkeerstructuur

Flankerende maatregelen

Evaluatie, monitoring, effecten

en onderzoek

 
 
Deze resultaten kunnen een vertekend beeld geven van het niveau waarop het 

parkeerbeleid zich bevindt. Omwille van de complexe organisatiestructuur en de 

verdeelde verantwoordelijkheid voor mobiliteit binnen Knokke-Heist werd de vragenlijst 

bezorgd via e-mail. Deze kwam terecht bij het parkeerbedrijf Optimal Parking Control 

(OPC), maar niet alle vragen konden beantwoord worden. 

 
Uit de resultaten komt naar voor dat er zich tussen de planning en uitvoering van het 

parkeerbeleid een groot niveauverschil bevindt. Terwijl de planning globaal gezien 

middelmatig scoort en zich richt naar een ad-hoc tot projectmatige aanpak, lijken de 

acties en evaluatie het parkeerbeleid naar een hoger niveau te brengen waarbij er wel 

degelijk aan een visie wordt gewerkt. 

 
Binnen het luik van de planning kunnen vooral nog inspanningen worden geleverd om  

beter met de gebruikers en hun behoeften om te gaan, al verlangt ook het parkeerbeleid 

op papier een betere onderbouwing. Hoe met de parkeerstructuur wordt omgegaan is 

niet geheel duidelijk. Wel lijken de flankerende maatregelen tot de sterke punten te 

behoren. 
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� Analyse 
 

Knokke-Heist heeft als tweede grootste stad aan de Kust een ietwat eigen mondain 

karakter, wat een bijzonder toeristisch publiek aantrekt. De beleidsstrategie is dan ook 

om een betere kwaliteit te bieden het ganse jaar door, eerder dan het aantal toeristen te 

laten toenemen.124 Dit heeft een aantal repercussies op het parkeerbeleid. Zo wordt in 

het mobiliteitsplan aandacht gegeven aan seizoensverlenging en -spreiding, waardoor de 

parkeerdruk beter kan opgevangen worden en potentiële randparkings doorheen het jaar 

een nuttiger gebruik kennen. 

 
Het gewenste parkeerbeleid streeft expliciet een sturend parkeerbeleid na, met 

regulerende maatregelen en parkeerbeheer als belangrijke instrumenten. Dit is in de 

realiteit terug te vinden waarbij het beheer wordt uitgevoerd door OPC dat het betalend 

parkeren in goede banen leidt. Er is dan ook een duidelijke zonale differentiatie terug te 

vinden. Het selectief beleid dat in het beleidsplan wordt nagestreefd, heeft in de praktijk 

nog een grote tekortkoming. Zo worden de tweede verblijvers als prioritaire doelgroepen 

niet beschermd, terwijl de helft van het woningbestand bestaat uit tweede verblijven. 

Verder wordt nadrukkelijk in fasen toegewerkt naar een duurzaam parkeerbeleid. Een 

belangrijke stap wordt binnenkort uitgevoerd door de realisatie van een kleinschalige 

randparking aan het station Knokke. Het is belangrijk om de weerstanden vanaf deze 

randparking naar attractiepunten te minimaliseren door aantrekkelijk natransport te 

voorzien. Er moet eveneens op gelet worden dat deze randparking door de bezoeker 

wordt opgemerkt. OPC moet het gebruik van deze randparking, ongeacht haar 

commerciële belangen, ten volle stimuleren en opnemen in haar parkeerfolder. 

 
Ter vervollediging van de kamstructuur aan de Oostkust wordt de aanleg van de 

hoofdweg AX voorzien. Ook komt er een opwaardering van de N49 (richting Antwerpen) 

tot hoofdweg. Knokke-Heist zal hierdoor een sterk verbeterde autobereikbaarheid 

genieten, wat mogelijk het sturend parkeerbeleid kan hypothekeren. Een bijkomende 

uitdaging is de aanzienlijke autogerichtheid van het toeristisch publiek van Knokke-Heist 

(met o.m. familie-/winkelpubliek en Nederlanders uit hogere inkomensklassen en 

bijgevolg met hoger autobezit- en gebruik125).  

                                                 
124
 European Commission. (2000). Towards quality of coastal tourism: integrated quality management (iqm) of  

     coastal tourist destinations. Bureau voor Officiële Publikaties der Europese Gemeenschappen. 
125
 Zwerts, E. & Nuyts, E. (2002). Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen (januari 2000-januari 2001).  

     Provinciale Hogeschool Limburg, Diepenbeek. 
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Voorlopig tracht men het parkeeraanbod te ondersteunen door een goed uitgebouwde 

parkeergeleiding met informatie over de bezetting van parkings. Een efficiënte geleiding 

zal in de toekomst, gezien de verbeterde weginfrastructuur, nog belangrijker worden om 

groeiende autostromen uit het centrum te ontraden. Een aanpaste bewegwijzering dringt 

zich ook op wanneer de geplande randparking in gebruik wordt genomen. 

 
De nieuwe wegenis moet in de eerste plaats gericht zijn op een betere ontsluiting van het 

havenverkeer van Zeebrugge. Toeristen zullen moeten gestimuleerd worden om zich op 

andere wijzen naar Knokke-Heist te verplaatsen. De beoogde vervoerwijze-beïnvloeding 

richting OV (combinatie trein en bus) wordt belangrijk en kan, gezien de aanwezigheid 

van 3 stations, sterker gepromoot worden. Een kwaliteitsinjectie van de NMBS en De Lijn 

zijn hierbij wel vereist. Een uitstekende potentie die binnen de parkeervisie van  

Knokke-Heist kadert, is de aanleg van een randparking te Westkapelle (aansluitend op de 

hoofdweg AX) waar de mogelijk door te trekken lijn van de kusttram op termijn halt kan 

houden. 

 

SWOT –analyse: 

 

 

 

- gefaseerde parkeervisie 
- signalisatieplan 
- 3 stations 

- parkeermodaliteiten tweede verblijvers 

- autogerichtheid toeristisch publiek - randparking � P+R 
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3.2.6 Koksijde 

 

� Quoteringen per module 
 

Figuur 13: Resultaten Koksijde 
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De quotering van het parkeerbeleid door beide partijen is niet voor alle modules 

eenduidig. Uit de resultaten is bijgevolg moeilijk vast te stellen of het globale beleid al 

dan niet kadert binnen een visie (niveau 3). Het feit dat de planningsfase slechts matig 

scoort, alsmede de bijkomende informatie uit gesprekken, duiden eerder op een 

projectmatig karakter (niveau 2). 
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Naast een positieve beoordeling van het beleid op papier, lijkt de grote sterkte van het 

parkeerbeleid vooral te rusten op het ruimtelijk beleid. Opvallend is de onduidelijkheid 

over de manier waarop met de parkeerstructuur wordt omgegaan. Het flankerend beleid 

gaat daarentegen verder dan een geïsoleerde aanpak. Al bij al kan voor zowat alle 

aspecten van het parkeerbeleid gestreefd worden naar een onderbouwende visie om een 

hoger niveau te halen. 

 

� Analyse 
 

De vrijwel gelijktijdige opmaak van het gemeentelijk mobiliteits- en ruimtelijk 

structuurplan heeft er voor gezorgd dat Koksijde de vruchten plukt van een proactief 

ruimtelijk beleid. Hiermee wordt niet bedoeld dat er momenteel sprake is van een 

duurzaam parkeerbeleid, echter wel dat de weg is vrijgemaakt om dit in de toekomst te 

bewerkstelligen. Deze sterkte is met andere woorden bepalend voor de opportuniteiten. 

 
Er moet nog een aanzienlijke kloof worden gedicht tussen het huidige en gewenste 

parkeerbeleid. In het mobiliteitsplan is er sprake van een duurzame visie inzake 

parkeren, waarbij wordt geopteerd voor een logische, gefaseerde ontwikkeling naar o.m. 

randparkings als intermodale knooppunten en een ondersteunend geleidingssysteem. In 

de praktijk werd in de centra vooral regulerend opgetreden door een uitbreiding van de 

betalende zones. De wens om in overleg met Nieuwpoort en De Panne een 

parkeerbeleidsplan op te maken (met tarifering en randparkings als aandachtspunten) 

werd niet vervuld, wat mogelijk de aandacht voor het parkeerbeleid heeft doen afnemen. 

 
Niettegenstaande de geringe communicatie over parkeerbeleid tussen kustgemeenten, 

oefent het gratis parkeeraanbod in buurgemeente Nieuwpoort wellicht een bepaalde 

invloed uit op het parkeerbeleid van Koksijde. Dat dit het lokale parkeerbeleid hindert 

door het mogelijke afschrikeffect op toeristen, bewoners en handelaars wordt eerder 

ontkend, maar de introductie van betalend parkeren in Nieuwpoort kan de uitvoering van 

het uitgestippelde parkeerbeleid in Koksijde wel in een stroomversnelling brengen. Het 

gebrek aan communicatie heeft tot gevolg dat er voor een belangrijke potentie zoals 

randparking Groenendijk – gelegen op de grens tussen Koksijde en Nieuwpoort -  geen 

initiatief wordt genomen. Het vernieuwde communicatieluik van de gemeente kan 

verandering brengen. 
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Het intern OV in Koksijde vormt een knelpunt in het kader van een duurzaam 

parkeerbeleid. De aanwezigheid van de kusttram is geen alternatief voor het gebrek aan 

buslijnen om het hinterland te bedienen, terwijl er niet kan worden gewacht op de 

doortrekking van de kusttram via Koksijde-Bad naar Veurne. Het decreet 

netmanagement biedt echter potenties om het OV-net los te koppelen van Oostende en 

op die manier de multimodale bereikbaarheid te verbeteren. De rol van het station – 

gelegen in het hinterland – kan hierdoor groeien, en de geplande randparking kan er 

evolueren tot een volwaardige P+R die op termijn bediend wordt door de kusttram 

richting Veurne. Koksijde heeft daarnaast een sterke reputatie inzake fietspaden 

waardoor de multimodale bereikbaarheid (mede dankzij de goede R.O. en bijgevolg 

kleine afstanden) nog beter kan worden gestimuleerd. Het is vervolgens ook belangrijk 

om de gemeente naar bezoekers en bewoners toe zo te profileren. 

 
Alle factoren die de vooropgestelde duurzame parkeervisie in gevaar brengen, vormen 

een bedreiging. Daarnaast moet de evolutie van het hoog aantal tweede verblijvers 

opgevolgd worden, en indien nodig een selectiever beleid uitgestippeld dat deze 

belangrijke doelgroep de nodige aandacht geeft. Typerend voor de Westkust (en 

bijgevolg Koksijde) is de bijzondere aandacht voor handelaars. De gebruikelijke (foute) 

opvatting dat de aantrekking van het handelscentrum drastisch afneemt bij een sturend 

parkeerbeleid mag echter geen bezwaar vormen om een duurzaam parkeerbeleid te 

voeren. Een systematische communicatie tussen belanghebbenden en gemeente, met 

inspraak in het beleid is belangrijk om een consensus te vinden waarbij win-winsituaties 

kunnen worden gecreëerd. 

 

SWOT –analyse: 

 

 

- proactief ruimtelijk beleid - intern openbaar vervoer 
- bovenlokaal overleg 

- aanpak doelgroepen:  
   tweede verblijvers, handelaars 

- randparkings en multimodale  
  bereikbaarheid 
- vernieuwd communicatieluik 
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3.2.7 Middelkerke 

 

� Quoteringen per module 
 

Figuur 14: Resultaten Middelkerke 
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De resultaten voor Middelkerke laten zien hoe subjectief en divers de beoordeling van 

éénzelfde parkeerbeleid (vanuit verschillende perspectieven) kan zijn. Terwijl de 

burgemeester oordeelt dat het globale parkeerbeleid systeem-georiënteerd is en dus 

steunt op een visie, is er volgens de ambtenaar een actiegericht tot projectmatig 

parkeerbeleid.  
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Er zijn zowel bij de plannings- als actiemodules heel wat contrasten op te merken. 

Duidelijk is wel dat er nog tekorten zijn in de planningsfase van het parkeerbeleid, dat 

het ruimtelijk beleid in samenhang met parkeerbeleid goed scoort en dat de evaluatie 

van het parkeerbeleid (parkeermetingen, …) beperkt is. De grootste verschillen doen zich 

voor bij de modules ‘leiderschap en coördinatie’ en de actiemodules. Het parkeerbeleid is 

dus voor verschillende interpretaties vatbaar. 

 

� Analyse 
 

Er is in Middelkerke duidelijk sprake van een gedifferentieerd parkeerbeleid naargelang 

de periodieke parkeerdruk, met enige aandacht voor sturende elementen – hoofdzakelijk 

regulerende maatregelen als het betalend parkeren – en gericht op geconcentreerde 

parkeerzones. Het parkeerbeleid wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd, maar dit 

brengt een LT-visie inzake parkeren in gevaar, wat resulteert in een projectmatige 

invulling ervan. De systematische opvolging is wel nuttig onder de voorwaarde dat ze 

onderbouwd wordt door objectieve parkeergegevens. Op deze manier kan een strikter 

(sturend) parkeerbeleid worden gevolgd en wordt ook vermeden dat besluitnemers 

vanuit het buikgevoel handelen. Er wordt wel degelijk naar het gewenste parkeerbeleid 

toegewerkt, maar het dient de aanbeveling om meer aandacht te geven aan de planning 

van het parkeerbeleid (systematische inspraak van belanghebbenden, inbreng 

beleidsmakers), een integrale visie neer te schrijven en deze ook nauwgezet op te 

volgen. 

 
Het ontbreken van een station, de beperkte busbediening en de weerstand om via 

Oostende de kusttram op te stappen richting Middelkerke, zorgen er voor dat de 

automobiliteit in goede banen moet worden geleid. De sterke gerichtheid van 

Middelkerke naar Oostende toe brengt vanuit verkeerskundig oogpunt een aantal 

moeilijkheden met zich mee. 

 
De gewenste kamstructuur die door hogere overheden wordt opgelegd, biedt uitstekende 

potenties om het parkeerbeleid op een hoger niveau te brengen. Een selectieve 

autobereikbaarheid is een belangrijke voor- en meerwaarde om dit – gezien de 

omvangrijke, periodieke toeristische verkeersstromen – te realiseren. Hiervoor moeten 

echter nog heel wat inspanningen worden geleverd waarbij de medewerking van hogere 

overheden cruciaal zal zijn.  
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Enerzijds moet vanaf de E40/A18 een alternatieve ringweg langs de doortocht Slijpe – dit 

staat op de beleidsagenda – een vlottere doorstroming naar Middelkerke bieden. Deze 

‘tand’ van de kamstructuur moet namelijk optimaal worden ingericht om er vervolgens 

de parkeerfaciliteiten (o.m. randparkings) op te kunnen enten. Anderzijds zal de 

toekomstige rol van de Kustbaan en de parallel gelegen N318 het succes van de 

kamstructuur mede bepalen. De verkeerskundige band met Oostende moet worden 

teruggedrongen en zich beperken tot het lokale verkeer. Overleg met hogere overheden 

en overeenstemming hier omtrent zal beslissend zijn en verdient alle aandacht.  

 
Eens de wegenstructuur op punt staat, kan de parkeerstructuur optimaal worden 

uitgebouwd met een zuidelijke oriëntatie. Het is echter belangrijk dat deze  

LT-ontwikkelingen het parkeerbeleid niet in gevaar brengen en dat hier in het ruimtelijk 

beleid rekening mee wordt gehouden. Zo kan er in fasen worden toegewerkt naar het 

gewenste parkeerbeleid. Verder zullen flankerende maatregelen als een 

parkeerverwijssysteem en promotiecampagnes van groot belang zijn om de ‘mental map’ 

van bezoekers bij te sturen. 

 
De ‘tanden’ van de omgekeerde kamstructuur bij het OV zijn eveneens onvoldoende 

ontwikkeld. De interne ontsluiting en verbindingen naar het hinterland toe zijn 

ontoereikend om een duurzame modal shift te verkrijgen. Voor bezoekers kunnen deze 

‘tanden’ op termijn de randparkings bedienen. De sleutel ligt echter bij De Lijn en haar 

netmanagement om een voldoende aanbod uit te bouwen voor Middelkerke dat los staat 

van het voorstadsnet Oostende. 

 

SWOT –analyse: 

 

 

- geconcentreerde parkeerfaciliteiten - verkeerskundige band met Oostende 
- intern openbaar vervoer 

- sleutelprojecten met steun hogere  
  overheden 
 
 

- kamstructuur uitbouwen 
- lange termijnvisie uitstippelen en  
  opvolgen 
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3.2.8 Nieuwpoort 

 

� Quoteringen per module 
 

Figuur 15: Resultaten Nieuwpoort 
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Uit het gesprek met enkele gemeentelijke ambtenaren is gebleken dat het parkeerbeleid 

tot op heden nauwelijks aandacht krijgt. Naast een gebrekkige planning, beperkt het 

beleid zich tot ad-hoc ingrepen en hoogstens wat geïsoleerde projecten. Nieuwpoort is 

dan ook (samen met De Haan) de enige kustgemeente waar parkeren nog volledig gratis 

gebeurt en bijgevolg in functie staat van het faciliteren van autogebruik. 

 
De geringe aandacht voor het parkeerbeleid is meteen terug te vinden in het luik van de 

planning. Het ruimtelijk beleid lijkt de enige manier waarop het parkeerbeleid in de hand 

wordt gehouden. De module van de flankerende maatregelen scoort nog net iets beter 

dan de andere, maar ook hier zal de praktijk vooral uit een geïsoleerde aanpak bestaan. 

 
Tijdens het interview met burgemeester Roland Crabbe kon niet de volledige vragenlijst 

worden doorgenomen wegens tijdsgebrek. De parkeervisie van de burgemeester werd er 

wel verduidelijkt. 
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� Analyse 
 
De opmaak van het gemeentelijk mobiliteitsplan werd als een verplichte opgave 

beschouwd, eerder dan een middel om consensus te vinden inzake een mobiliteitsvisie.  

De visie op parkeren die er in staat neergeschreven krijgt in de praktijk dan ook weinig 

aandacht. Nieuwpoort is de voorbije jaren echter aan een opmerkelijke opmars bezig als 

toeristische trekpleister. Mede hierdoor hebben de parkeerproblemen dergelijke 

proporties aangenomen dat ze voor iedereen duidelijk zijn geworden en ingrijpen 

onafwendbaar lijkt. Het stadsbestuur loopt dan ook met radicale plannen rond die de 

hinder in de toeristische zone gefaseerd moeten aanpakken door betalend parkeren in te 

voeren, alsook door randparkings en kleine, ondergrondse rotatieparkings aan te leggen. 

Hierbij zal in overleg met handelaars naar gerichte oplossingen worden gezocht. 126 De 

inspraak van andere belanghebbenden wordt echter niet aangekaart. Een vroegtijdige 

betrokkenheid van o.m. bewoners is van groot belang om een publiek draagvlak te 

verwerven. Bovendien hangt ook het politiek draagvlak sterk af van publiek gedragen 

maatregelen. 

 
Een afname van de parkeercapaciteit komt er niet, sterker nog, er is sprake van een 

kwellend tekort aan parkeerplaatsen. De oorzaak ligt deels in het matig ruimtelijk beleid, 

waardoor een ruimtetekort is ontstaan en alle resterende ruimte moet worden benut. Dit 

brengt een aantal toekomstige aandachtspunten naar voor: enerzijds het belang van een 

integrale mobiliteitsvisie waarbij er overlapping is met het ruimtelijk beleid (en bijgevolg 

ook interne communicatie en overeenstemming), anderzijds onderstreept dit waarom een 

realistisch LT-beleid onmisbaar is. De maatregelen die Nieuwpoort op vlak van haar 

parkeerbeleid zal treffen, horen thuis in een totaalvisie. 

 
Het uitwerken van een visie is des te meer van belang omwille van het feit dat 

Nieuwpoort een goede aansluiting heeft op de E40 en de potentie om de stad op de 

kamstructuur te laten aansluiten. De bereikbaarheid en een zorgvuldig locatiebeleid 

staan hierbij centraal om parkeerfaciliteiten op de geschikte locaties in te planten en – in 

samenhang met een goede geleiding – parkeerzoekverkeer te vermijden. De 

kamstructuur laat toe om de Koninklijke Baan tussen Nieuwpoort-Bad en –Stad te 

‘downgraden’, randparkings te laten aansluiten op de ‘tand’ van de kam en op termijn de 

centrale handelsstraten autovrij of autoluw te maken en de randparkings te laten 

bedienen door de kusttram (P+R).  

                                                 
126
 (14.03.08). Binnenkort betalend parkeren in Nieuwpoort-Bad. Het Nieuwsblad (Online) 
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Er zijn met andere woorden enorme mogelijkheden voor een duurzaam parkeerbeleid die 

enkel kunnen worden gehypothekeerd door reactief te handelen. 

 
Verder wordt in het mobiliteitsplan van Nieuwpoort, net zoals in dat van buurgemeente 

Koksijde, geopteerd voor een bovengemeentelijk parkeerbeleid in het Kustnetwerk. Nog 

opmerkelijker is dat net deze twee kustgemeenten wegens een gebrek aan initiatief en 

onderlinge communicatie de belangrijke potentie voor een randparking (ter hoogte van 

de gemeentegrens) aan zich laten voorbijgaan. 

 

SWOT –analyse: 

 

 

 

- parkeerbeleid opstarten makkelijker  
  dan bijsturen 

- volledig gericht op autobereikbaarheid 

- te snel en reactief handelen - realistische LT-visie opbouwen 
- inspelen op kamstructuur 
- vroegtijdige inspraak belanghebbenden 
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3.2.9 Oostende 

 

� Quoteringen per module 
 

Figuur 16: Resultaten Oostende 
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De bekomen resultaten geven eenduidig aan dat het globale parkeerbeleid kadert binnen 

een integrale LT-visie. De parkeeracties en vooral de evaluatie en opvolging ervan scoren 

net iets beter dan de planning van het parkeerbeleid. 
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Wat betreft de planning kunnen er nog een aantal inspanningen worden geleverd om 

omhoog te klimmen op de ontwikkelingsladder: bepaalde aspecten van de organisatie en 

beleidsvoorbereiding bieden weinig meerwaarde aan het parkeerbeleid. De flankerende 

maatregelen worden minder vaak onderbouwd door een totaalvisie dan het ruimtelijk 

beleid en maatregelen die gericht zijn op de parkeerstructuur. 

 

� Analyse 
 

De centrumstad Oostende is centraal gelegen langsheen de Vlaamse Kust en onderscheid 

zich van de andere kuststeden door haar stedelijk karakter met zeer hoge 

bevolkingsdichtheden. De sterke mate van verdichting maakt van het voeren van een 

parkeerbeleid een aanzienlijke uitdaging. Oostende draagt zowel de lusten als lasten van 

een centrumstad. Zo worden er, wegens de aanwezigheid van de vele functies, hoge 

eisen gesteld aan een multimodale bereikbaarheid op verschillende niveaus en met 

verschillende doeleinden. Er is een vlotte aansluiting op de E40/A10, het sterk 

uitgebouwd OV-net, en een station waar men zowat alle vervoersmodi terugvindt: trein, 

tram, bus, ferryboot, auto, fiets en voetgangers. Als grootstad heeft het ook meerdere 

middelen ter beschikking om optimaal tewerk te gaan en eventueel risico’s te nemen. 

Keerzijde is dat het een buitengewone toeristische draagkracht heeft. Toch is de deze 

toeristische druk (meer dan in kleinere badplaatsen) gespreid doorheen het jaar – het 

wintertoerisme wordt sterker gepromoot – wat het iets eenvoudiger maakt om met de 

parkeerdruk om te gaan. 

 
De aanwezige parkeervisie concentreert zich vooral op een sturende parkeerstructuur, 

gekoppeld aan een duurzaam locatiebeleid. Flankerende, en meerbepaald regulerende 

maatregelen komen minder aan bod en zijn in de praktijk dan ook minder vaak 

onderbouwd, maar gericht op een projectmatige aanpak. Illustrerend hiervoor zijn de 

resem parkeerabonnementen en –kaarten die worden aangeboden voor verschillende 

doelgroepen. Het reguleren wordt evenwel heel vaak toegepast in het centrumgebied.  

 
In het beleidsplan wordt ook veel aandacht gegeven aan een parkeerstrategie met 

theoretische concepten zoals onder meer een P+R-beleid. Er zijn dan ook heel wat 

potenties om P+R, gezien de frequente OV-bediening, toe te passen. Er werden tot op 

heden wel wat randparkings ingeplant, toch worden deze weinig tot niet gepromoot als 

P+R. Alternatieven voor de auto moeten dan ook sterker gepromoot worden door De Lijn 

en NMBS, met specifieke aandacht voor kwaliteit bij overstapfaciliteiten.  
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Het plan om ter hoogte van het station een parking te voorzien voor 600 voertuigen127 

lijkt echter niet te gaan bijdragen tot een duurzame mobiliteit. Ook P+B zou, gegeven de 

stadsverdichting en bijgevolg kleine afstanden, meer aandacht moeten krijgen. 

 
Een “missing link” in het parkeerbeleid is de geleiding van het parkeerzoekverkeer. Een 

PVS is echter moeilijk te realiseren omwille van het parkeerbedrijf Vinci Park dat parkings 

uitbaat en over een eigen sturingssysteem beschikt. Dit systeem wordt manueel 

gestuurd en zal op termijn worden geautomatiseerd. De stad zou echter de kans niet aan 

zich mogen laten voorbijgaan om in te grijpen en een integraal PVS uit te bouwen dat 

alle openbare parkings mee in rekening neemt. Het parkeerbedrijf handelt vooral uit 

commerciële overwegingen en handelt niet steeds binnen een totaalvisie inzake 

parkeerbeleid. Verder gaat Vinci Park systematisch de parkeerbehoeften (o.m. 

parkeerbezettingen) na, wat een goede opvolging van de parkeerbehoeften toelaat. Er 

wordt echter alleen geïnventariseerd in de betalende zones. Aangezien de parkeerdruk 

zich nabij deze zones vaak verplaatst naar omliggende gebieden, kan het nodig zijn om 

in deze laatst genoemde systematisch parkeermetingen te verrichten. Daar Vinci Park 

zich concentreert op de commerciële zijde van parkeren, zou er initiatief moeten komen 

van de bevoegde diensten. 

 
Oostende lijkt een opgesloten stad tussen zee, polders, haven en luchthaven, maar niets 

is minder waar. De randgebieden hebben tal van potenties die zich aan een hoog tempo 

ontwikkelen en het zijn niet langer marginale functies die er zich bevinden. Het huidige 

parkeerbeleid richt zich op het oude centrum en is gedifferentieerd volgens het concept 

van de radioconcentrische stad met de Koninklijke Baan als omsluitende ring. Deze 

barrière zorgt er mede voor dat de afgesloten stadsrandzones zich als volwaardige 

kernen ontwikkelen. Dit kan betekenen dat ook het parkeerbeleid op termijn in gevaar 

komt en er gebiedsgericht moet worden opgetreden vanuit een vernieuwde visie. 

Naargelang de aanwezige functies en de draagkracht van deze gebieden moeten 

belangen van handelaars, bewoners en toeristen via een sturend parkeerbeleid naar het 

juiste evenwicht worden gebracht. De goed uitgebouwde wijkraden zijn een geschikt 

medium om een draagvlak te verwerven wanneer deze belanghebbenden er vroegtijdig 

inspraak krijgen in het beleid. 

 

                                                 
127
 (19.01.06). Station krijgt zeshonderd parkeerplaatsen. Het Nieuwsblad (Online). 
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Ondanks de verwevenheid van het parkeerbeleid met andere beleidsdomeinen, blijkt de 

voorbereiding van het mobiliteitsbeleid in een kleinschalige mobiliteitsdienst plaats te 

vinden, waarbij de interne communicatie niet steeds even vlot verloopt. Mobiliteit wordt 

nog te vaak beschouwd als een bijkomende opgave, terwijl een stad als Oostende een 

volwaardig uitgebouwde mobiliteitscel verdient die op gelijke voet staat met andere 

diensten. 

 

SWOT –analyse: 

 

 

- lusten als grootstad 
- parkeerstructuur en randparkings 

- parkeerzoekverkeer 
- kleinschalige mobiliteitsdienst 

- ontwikkelingen in stadsrand 
- commerciële belangen parkeerbeleid 

- integraal PVS 
- P+R / P+B 
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3.2.10 Zeebrugge 

 

� Quoteringen per module 
 

Figuur 17: Resultaten Zeebrugge 

 

Jean-Marie Bogaert (schepen)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Gebruikersbehoeften

Leiderschap en coördinatie

Beleid op papier

Personeel en middelen

Parkeerbeleid en ruimtelijk

beleid

Parkeerstructuur

Flankerende maatregelen

Evaluatie, monitoring, effecten

en onderzoek

 
 
Het parkeerbeleid dat gestuurd wordt vanuit de provinciehoofdstad Brugge lijkt zich op 

een hoog niveau te bevinden, met een duidelijke onderbouwing door een LT-visie en 

aandacht voor ontwikkelingen in andere beleidsdomeinen. 

 
Dit is althans het geval bij de parkeermaatregelen, terwijl de modules onder het luik van 

de planning iets minder goed scoren. Er kunnen nog een aantal inspanningen worden 

geleverd bij enkele aspecten van onder meer de module ‘personeel en middelen’, alsook 

de parkeerstructuur kan nog iets beter worden georganiseerd. Uit de bevraging komt 

eveneens naar voor dat het parkeerbeleid perfect afgestemd is op het ruimtelijk beleid. 

 
De ingevulde vragenlijst werd via e-mail naar de bevoegde schepen opgestuurd. De 

verkregen antwoorden gaven echter niet genoeg achtergronden mee, waardoor het 

inzicht in het parkeerbeleid te Zeebrugge beperkt is. Het is dan ook onduidelijk of deze 

resultaten gericht zijn op Zeebrugge, of meer betrekking hebben op het volledige 

parkeerbeleid van de stad Brugge. 
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� Analyse 
 

Het beleidsplan van Brugge schrijft voor Zeebrugge een toeristische randparking van 800 

voertuigen voor om de auto’s te concentreren en uit de dorpskernen weg te houden. De 

parkeercapaciteit op de Koninklijke Baan en in de wijken zou bijgevolg met zowat  

800 plaatsen worden afgebouwd. Het is echter wachten op de opmaak van een GRUP 

voor dit gebied waarin deze randparking zal worden opgenomen, naast onder meer een 

doortrekkersterrein voor woonwagens en een zone voor mobilhomes. Tot op heden kan 

er, uitgezonderd in een stukje blauwe zone en een zonaal parkeerverbod voor 

vrachtwagens – overal gratis en zonder beperkingen worden geparkeerd. Deze 

randparking biedt kansen om een strikter (sturend) parkeerbeleid te voeren. Een goede 

geleiding naar en promotie van de parkeerfaciliteiten wordt essentieel. 

 
De Zeebrugse haven als Vlaamse economische poort en tevens belangrijke groeipool 

moet hand in hand gaan met toeristische noden en ontwikkelingen, met specifieke 

aandacht voor de selectieve ontsluiting. Het is belangrijk om het toeristisch en 

economisch verkeer van elkaar gescheiden te houden en de multimodale bereikbaarheid 

voor beide te stimuleren. Er moet niet op alle vlakken een scheiding worden nagestreefd 

tussen beide functies: de haven heeft eveneens toeristische potenties zoals de 

jachthaven, oude vismijn, etc. 

 
Een betere ontsluiting van de zeehaven naar het hinterland toe vereist onder meer de 

aanleg van een nieuwe alternatieve weg (NX) voor de Kustbaan, en vooral de komst van 

de hoofdweg AX voor een betere verdeelfunctie naar Antwerpen en Kortrijk-Gent. Ook 

een opwaardering van de N31 en N49 – momenteel in uitvoering – zijn noodzakelijk. Het 

vrachtvervoer moet echter multimodaal worden ontsloten, waarbij een kanaalverbreding 

en meer spoorwegcapaciteit prioritair zijn. 

 
De nieuwe wegenis biedt ook de toeristische stroom een vlottere bereikbaarheid aan. Uit 

gemaakte voorspellingen blijkt dat de voorziene wegcapaciteit de economische én 

toeristische vraag (ook op LT) zal kunnen invullen. Deze nieuwe wegenis moet echter 

vooral de toenemende vrachttrafiek beter ontsluiten naar het hinterland toe, terwijl het 

toeristisch publiek frequenter moet aangezet worden om het OV te nemen. Een 

opwaardering van de OV-corridor tussen Brugge en Zeebrugge (GRS Brugge) is bijgevolg 

aan de orde, terwijl de optie voor een lightrail alle kansen moet krijgen.  
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De sleutel ligt ook hier bij hogere overheden en de OV-maatschappijen om meer 

spoorwegcapaciteit te voorzien en de bediening voor de toeristen en bewoners niet te 

laten afhangen van de haventrafiek. De lineaire as van de kusttram biedt goede 

overstapmogelijkheden vanaf de randparking aan om de verschillende toeristische 

attractiepunten in Zeebrugge (strand, haven, e.a.) met elkaar te verbinden. 

 

SWOT –analyse: 

 

 

- station nabij strand - spoorwegcapaciteit 

- haven als economische groeipool 
- verbeterde wegenstructuur: stimulans  
   toenemende automobiliteit 

- GRUP: parkeerfaciliteiten 
- light-rail 
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3.3 Algemene bevindingen parkeerbeleid 

 

- Bij het voeren van het lokale parkeerbeleid spelen er veel belangen mee, maar nog veel 

meer externe factoren die men niet in de hand heeft. De kustregio kan op veel vlakken 

als één samenhangende regio worden gezien, maar ze verschilt lokaal zeer sterk wat 

betreft de multimodale bereikbaarheid, mate van verstedelijking, demografie, 

toeristische draagkracht, aantal tweede verblijven, uitbouw en belang van 

handelsapparaat en tal van andere factoren. 

 

- De bereikbaarheid is hét centrale begrip dat de brug vormt tussen ruimte en mobiliteit, 

en is de sleutel bij het vormen van een visie inzake parkeren. Een jarenlang onordelijk 

ruimtelijk ad-hocbeleid en een gebrek aan integratie met het mobiliteitsbeleid – 

mobiliteit op zich kreeg tot voor kort nauwelijks aandacht – hebben geleid tot een 

ruimtetekort en een stuurloze, autogerichte mobiliteit. De vooropgestelde kamstructuur 

kon de selectieve bereikbaarheid niet waarmaken. De tanden van deze kam injecteren 

te vaak in de bebouwde kom met verkeers- en parkeerdruk tot gevolg. 

 
- De parkeervisie van lokale overheden dateert vaak uit de eerste mobiliteitsplannen en 

is nog grotendeels georiënteerd op het ‘stand-still principe’. Dit principe werd sinds de 

nieuwe opzet van het mobiliteitsconvenant ingeruild voor ‘duurzaam parkeerbeleid’. De 

kustgemeenten lijken het moeilijk te hebben om hier mee om te gaan. Het was reeds 

een hele opgave om het stand-still principe op te volgen, terwijl een duurzaam beleid 

veel meer inspanningen vraagt van de lokale overheden. Gemeenten lijken niet klaar 

om deze inspanningen te verrichten, wat vaak blijkt uit de planningsmodules van het 

parkeerbeleid (zie onderdeel 2.6.1 Module 1: gebruikersbehoeften tot en met 2.6.4 

Module 4: personeel en middelen). 

 
- Meermaals blijkt er wel een consistente parkeervisie aanwezig bij de ambtenarij die 

getuigt van een hoger kwaliteitsniveau dan in de praktijk op te merken valt. De 

ambtenarij is echter vaak de dupe van een ondoordringbare mentaliteit van de 

bevolking. Onpopulaire maatregelen zullen geen publiek, en bijgevolg ook geen politiek 

draagvlak vinden. Deze laatsten hebben dan ook altijd het laatste woord. In het kader 

van een duurzaam parkeerbeleid kunnen geen geheel populaire maatregelen worden 

genomen. Wel ontbreekt het vaak aan een portie politieke moed om in te grijpen. 
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- Een samenhangend parkeerbeleid start bij een goede planning. Ondanks het stijgend 

besef dat mobiliteit een volwaardige activiteit moet zijn, ontbreekt het de meeste 

kustgemeenten aan een voltijdse mobiliteitsambtenaar. Uit de interviews was te 

merken dat, vooral in de kleinere kustgemeenten, de middelen beperkt zijn en het 

slechts om periodieke mobiliteitsproblemen gaat, waardoor een voltijdse 

mobiliteitsambtenaar niet haalbaar of gewenst is. 

 
Er wordt tussen kustgemeenten niet vaak gecommuniceerd over parkeerbeleid, wat 

enerzijds logisch is gezien het een lokale aangelegenheid is. Er is echter, gezien het 

toeristische karakter van de kustregio, wel nood aan een betere communicatie om 

belangrijke potenties te grijpen en te streven naar een duurzamer parkeerbeleid. Een 

treffend voorbeeld zijn de potentiële randparkings, die wel vaker aan de rand van 

kustgemeenten – nabij de grens tussen gemeenten – kunnen ingeplant worden. 

Bovenlokaal overleg is nodig om initiatief te nemen en om het lokale parkeerbeleid af 

te kunnen stemmen op deze randparkings. Bepaalde kustgemeenten rekenen echter op 

initiatieven van hogere overheden om randparkings uit te bouwen. 

 
Oplossingen en middelen moet dan ook van een hoger beleidsniveau komen door bij 

voorkeur een systematisch overlegforum op te richten voor de kustregio. Gezien de 

bijzondere mobiliteitsproblematiek aan de Kust zou een verkeersdeskundige aangesteld 

kunnen worden die zich voltijds verdiept in de lokale mobiliteitsproblematieken, maar 

evenzeer handelt binnen eenzelfde visie die gedragen wordt door de lokale besturen 

binnen de kustregio. 

 
Afstemming is absoluut nodig, ook om de plaatselijke eigenheid te kunnen bewaren. De 

provincie biedt in haar PRS-WV een ruimtelijk ontwikkelingskader dat samenhangend is 

en moet leiden tot afstemming, echter de mobiliteitseffecten van deze ruimtelijke 

ontwikkelingen vormen geen item. Dat er tot op heden, naast het overleg van 

kustburgemeesters, systematisch geen enkel overleg lijkt te zijn tussen kustgemeenten 

is bedenkelijk. 

 
- Er gebeuren amper parkeermetingen om de objectieve parkeerbehoeften na te gaan en 

zo het parkeerbeleid te onderbouwen en op te volgen. Doorgaans werd één enkele 

meting (inventarisatie) uitgevoerd bij de opmaak van het mobiliteitsplan. Indien er toch 

metingen voorkomen, worden ze meestal uitgevoerd door parkeerbedrijven met 

commerciële doeleinden. 
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Er kunnen door lokale overheden nog heel wat inspanningen worden geleverd om voor, 

tijdens en na het uitvoeren van parkeermaatregelen gerichte metingen uit te voeren, 

en de resultaten effectief naar het beleid laten doorstromen. Een kenmerkend probleem 

voor kustgemeenten is dat de parkeerbehoefte doorheen het jaar sterk varieert en 

dergelijke verschillen bepalend zijn voor de metingen. ‘Als men gegevens heeft over de 

ontwikkeling van het gebruik van de parkeercapaciteit in de tijd, kan men meten op 

moment A, en het gebruik berekenen voor moment B.’128 

 
- Ongeacht het niveau van het parkeerbeleid, wordt het niveau van het ruimtelijk beleid 

over het algemeen vrij hoog ingeschat. Vaak ontbreekt op het lokale niveau een 

duidelijke samenhang tussen het mobiliteits- en ruimtelijk beleid, al is er vooruitgang 

te merken in de iets recentere Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplannen. 

 
- Er wordt inzake parkeerbeleid vaak voorbij gegaan aan acties die de parkeerstructuur 

beïnvloeden. Voldoende parkeercapaciteit lijkt voor veel kustgemeenten heilig te zijn. 

Indien er wordt ingegrepen om de parkeerdruk aan te pakken gaat het bijgevolg in veel 

gevallen om projectmatige, regulerende maatregelen. Vaak lijken ruimtelijke acties een 

van de sturende elementen in het parkeerbeleid te zijn. Er wordt dan ook weinig 

aandacht besteed aan geïntegreerde parkeermaatregelen die elkaar versterken. 

 
- Vaak kwam een boeiende paradox en tegelijk zeer complexe evenwichtsoefening voor 

de lokale overheden ter sprake: hoort het parkeerbeleid op LT te worden uitgestippeld 

of moet zo vaak en zo goed mogelijk worden bijgestuurd? Vaak wordt er geopteerd om 

het parkeerbeleid jaarlijks te evalueren en bij te sturen. Vanuit deze optiek kiest men 

er bewust voor om geen LT-beleid te bepalen. Het is een enorme uitdaging om acties 

op KT te laten kaderen binnen een visie op langere termijn. Indien de gemeente niet 

ingrijpt op KT, "doet de gemeente niets". Men moet anderzijds opletten dat men niet 

actiegericht blijft handelen. 

 
- Er is vaak een groot contrast tussen de kleinere kustgemeenten en grotere kuststeden. 

Kleine gemeenten hebben het vooral moeilijk om met de dilemma’s ten gevolge van de 

periodieke seizoensdruk van (dagjes)toeristen en tweede verblijvers om te gaan, terwijl 

deze druk in grotere gemeenten en steden steeds meer gespreid is doorheen het jaar.  

                                                 
128
 Vlaams Gewest (2008). Vademecum Duurzaam Parkeerbeleid. Vlaams Ministerie voor Mobiliteit en Openbare  

     Werken, departement Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 
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Veel tweede verblijvers komen met de wagen, maar eens ter plaatse wordt deze niet 

veel gebruikt. Hierdoor nemen ze veel parkeerruimte in ten koste gaat van permanente 

bewoners. Soms zoeken ze, net als dagjestoeristen de woonwijken op. ‘Dit kan 

verholpen worden via het invoeren van een vorm van parkeerduurbeperking (ook in de 

woonstraten), gecombineerd met het uitreiken van bewonerskaarten. Hierbij kan men 

erop toezien dat alleen mensen die hun hoofdverblijfplaats (en domicilie) in de stad of 

gemeente hebben een bewonerskaart krijgen.’129 

 
- Er wordt helemaal niet theoretisch omgegaan met parkeerbeleid. Vooral de kleinere 

gemeenten zien parkeerbeleid als iets dat vooral op het terrein tot een goed eind moet 

worden gebracht. Zo wordt bijvoorbeeld inzake locatiebeleid bij parkeerfaciliteiten 

meestal vanuit het buikgevoel gehandeld, in plaats van rekening te houden met 

loopafstanden en parkeertarieven. 

 
- Opvallend is dat de parkeerproblematiek in de kustplaatsen het gebruik van duurzame 

vervoersmodi niet lijkt te bevorderen. Er werden in het ‘Onderzoek Verplaatsingsgedrag 

voor Vlaanderen’130 significante verbanden aangetoond inzake modale verschuivingen 

die hier niet van toepassing lijken. Hieruit kunnen lessen worden getrokken voor onder 

meer het OV in de kustregio. 

 
Om een duurzaam parkeerbeleid te kunnen nastreven zijn niet enkel inspanningen van 

de gemeenten nodig. Er moeten waardige alternatieven beschikbaar zijn voor de auto. 

Terwijl de lineaire kustas sterk ontwikkeld is via de kusttram – hoewel de doorstroming 

nog veel beter kan – blijkt dat de basismobiliteit in een aantal kustgemeenten niet 

vervuld is. Het lokaal (intern), ontsluitend OV laat dan ook te wensen over. De Lijn 

heeft een belangrijke machtspositie aan de Kust, maar kennelijk volgt ze niet de 

omgekeerde kamstructuur die door hogere overheden wordt vooropgesteld. Het 

toekomstplan van De Lijn (Neptunus) lijkt hier op LT wel aandacht aan te zullen 

besteden.  

 
 

 

                                                 
129
 Vlaams Gewest (2008). Vademecum Duurzaam Parkeerbeleid. Vlaams Ministerie voor Mobiliteit en Openbare  

     Werken, departement Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 
130
 Zwerts, E. & Nuyts, E. (2002). Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen (januari 2000-januari 2001).  

     Deel 3A: Analyse personenvragenlijst. Provinciale Hogeschool Limburg, Diepenbeek. 
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Ook de bereikbaarheid vanuit het hinterland per trein – en het al dan niet aanwezig zijn 

van een treinstation in de kustgemeenten – is een zeer bepalende factor om het 

parkeerbeleid uit te stippelen. De medewerking en inspanningen van de NMBS en DL 

zijn dan ook cruciaal. De kwaliteit van (toekomstige) transferia en overstapfaciliteiten is 

evenzeer van belang. De weerstand om op het OV over te stappen moet nihil zijn 

(aansluitingen en minimale wachttijden, eenvoudig ticketsysteem, etc.) en samengaan 

met overtuigende promotiecampagnes. Ook het ruimtetekort speelt hier een rol, 

waardoor grote parkeerfaciliteiten nabij overstapfaciliteiten niet mogelijk zijn. 

 
- P+R-terreinen lijken nauwelijks te functioneren aan de Kust. Het is evident dat ze 

moeten worden ondersteund door een sturend parkeerbeleid in nabijgelegen centra. 

‘Het gebruik van een P+R kan traag op gang komen. Een groot en leeg parkeerterrein 

in het begin wordt als onaantrekkelijk ervaren. Klein beginnen en later uitbreiden kan 

een oplossing bieden. Het is evenwel belangrijk de potentiële P+R-terreinen vast te 

leggen in functie van het toekomstig beleid. Wanneer parkings in het begin minder 

gebruikt worden, dan kunnen ze hun nut bewijzen als overloopparkings op drukke 

momenten.’131 

 

- De opkomst van private parkeerbedrijven is zich aan het doorzetten. De uitbesteding 

en specialisatie van het parkeerbeheer hoeft geen slechte zaak te zijn onder een aantal 

voorwaarden. De commerciële belangen zijn hoofdzaak voor deze bedrijven en het is 

bijgevolg van groot belang om bindende afspraken te maken tussen gemeente en 

parkeerbedrijf. Duidelijk omschreven parkeertaken moeten een meerwaarde bieden 

aan het uitgestippelde parkeerbeleid en kaderen binnen een totaalvisie. 

 

                                                 
131 Vlaams Gewest (2008). Vademecum Duurzaam Parkeerbeleid. Vlaams Ministerie voor Mobiliteit en  
      Openbare Werken, departement Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 
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3.4 Ervaringen 

3.4.1 Evaluatiegroep 

 

- De BYPAD methodiek raadt sterk aan om alle betrokkenen – allen beoordelen het 

fietsbeleid vanuit hun specifieke achtergrond – in de evaluatiegroep aan bod te laten 

komen om een objectief en totaal zicht op het fietsbeleid te bekomen. Omdat 

gemeenten zichzelf meestal positief zullen profileren, is het volgens BYPAD belangrijk 

om de gebruikers te betrekken die een objectievere kijk op de zaak te kunnen geven. 

 
De ervaring met de methodiek leert echter dat dit bij parkeerbeleid enigszins anders 

ligt. Er spelen namelijk heel veel (subjectieve) belangen mee bij parkeren die vaak 

leiden tot bevooroordeelde meningen, en zo de opzet van de bevragingsmethodiek 

kunnen hypothekeren. Het kan echter wel een meerwaarde zijn wanneer andere 

partijen betrokken worden bij deze evaluatiemethodiek die objectief kunnen oordelen 

over het parkeerbeleid. Hierbij wordt o.m. gedacht aan de politie, De Lijn en de 

Vlaamse overheid. 

 
- Het kostte vaak heel wat moeite om de geschikte personen te contacteren en bereid te 

vinden om een afspraak te maken: 

 
- alle kustburgemeesters werden gecontacteerd ; 6 op 10 reageerden; 3 daarvan 

hebben hun medewerking verleend aan het onderzoek. In enkele gevallen werd de 

gemeentesecretaris ingeschakeld. 

- bij de gecontacteerde schepenen was de repliek iets hoger dan bij de burgemeesters; 

de bereidheid tot medewerking was echter vrij laag. 

- de reactie alsook de medewerking bij de ambtenarij lag zeer hoog. 

- er werd meerdere malen contact opgenomen met de handelaarsvereniging UNIZO; de 

reactie was echter zeer laag: 1 voorzitter kon worden betrokken bij het onderzoek. 

- gebruikers(groepen) waren moeilijker te bereiken en bovendien was de vragenlijst 

niet afgestemd op deze groep. De specifieke invalshoek van de gebruikers kunnen 

een meerwaarde bieden, maar een volledige evaluatie aan de hand van de methodiek 

is minder geschikt. 
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- De ervaringen met de respondenten tijdens de ondervraging zelf waren overwegend 

positief. Over het algemeen werd naar mijn oordeel objectief geantwoord.  

 
De verwachting dat politici het lokale parkeerbeleid hoger zouden quoteren was niet 

steeds gegrond. Enkele politici waren minder op de hoogte van het parkeerbeleid en 

verwezen me door naar de bevoegde ambtenaren. Bij één interview deed de 

gelegenheid zich voor om twee ambtenaren samen te brengen. Dit bracht meer 

genuanceerde standpunten naar voor, wat een verrijking was voor het onderzoek. Een 

andere optie zou zijn om de vragenlijst door een gemeentelijke partij te laten invullen 

en vervolgens evaluatief voor te leggen aan een andere partij. Confrontaties hebben 

een positieve invloed op de onderzoeksresultaten. De benadering van het parkeerbeleid 

uit het perspectief van de geïnterviewde handelaar gaf wellicht geen geheel objectieve 

kijk op de verkeerskundige principes van het parkeerbeleid, maar bood wel 

interessante standpunten die de economische belangen van kustgemeenten 

benadrukken en afwegen met mobiliteitsaspecten. Een minpunt was meermaals het 

gebrek aan tijd bij de respondenten, wat tot onjuiste resultaten kan hebben geleid. 

Toch hebben allen een meerwaarde geboden, waarvoor mijn oprechte dank. 

 
- Afhankelijk van de verkregen respons, werd voor bepaalde kustgemeenten een 

gedetailleerder beeld bekomen dan voor andere kustgemeenten. De gemaakte analyses 

zijn dan ook gebaseerd op de verworven kennis. 

 

3.4.2 Onderzoeksmethode 

 
- Het objectief en op gelijke voet omgaan met de ingevulde vragenlijsten en meningen 

van respondenten is van groot belang bij een vergelijkend onderzoek en bijgaande 

quoteringen. Dit was hoe dan ook een voortdurend leerproces, waarin ik tot het laatste 

interview moest groeien. Deze kanttekening is niet onbelangrijk bij het interpreteren 

van de onderzoeksresultaten. 

 
- Aangezien de interviews over een aanzienlijke periode moesten gespreid worden en 

voor de verschillende kustgemeenten door elkaar liepen, was er eveneens gevaar voor 

het ongelijk beoordelen van de resultaten. Daartegenover staat dat, wanneer meerdere 

onderzoekers zich zouden bezighouden met de interviews, er mogelijk ook 

verschillende interpretaties zouden kunnen voorkomen. 
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- Er traden vooral problemen op bij de interpretatie en het verwerken van vragen Q14, 

Q23 en Q24.132 Bij Q14: ‘Door wie wordt het parkeerbeleid voorbereid en uitgevoerd?’ 

werd door de geïnterviewden meermaals geantwoord dat andere afdelingen worden 

betrokken bij het parkeerbeleid (= niveau 4). Zowel ikzelf als de geïnterviewden 

hebben dit aanvankelijk verkeerd geïnterpreteerd: om niveau 4 te halen moet er 

tenminste een mobiliteitsdienst zijn die zich voltijds met parkeerbeleid bezighoudt en 

daarnaast actief samenwerkt met deze andere afdelingen. Q23 en Q24 ‘Parkeren op 

afstand’ werden, indien er geen P+R of P+B was, afwisselend aangeduid als niveau 1 

en ‘n.v.t.’. Het is van belang te vermelden dat de vragen die ‘n.v.t.’ waren, niet werden 

verrekend in de scores. 

 
- Het werd reeds vermeld dat parkeerbeleid door de lokale overheden als iets 

praktijkgericht wordt beschouwd. Om deze reden zou de vragenlijst beter kunnen 

worden afgestemd op de ervaringen, door meer praktijkgerichte voorbeelden te geven 

bij de ontwikkelingsniveaus. 

 
- In Knokke-Heist, Oostende en Zeebrugge werd een vragenlijst digitaal bezorgd via  

e-mail, met de vraag om deze ingevuld terug te sturen. Enkele voor- en nadelen bij 

deze methode: 

 
� Positief aan deze manier van bevragen is dat de vragenlijst kan worden bezorgd 

aan de geschikte personen. De betrokkenen kunnen beter de tijd nemen om de 

verschillende vragen rustig na te lezen, langer nadenken over de situatie, eventueel 

navraag doen bij andere diensten, etc. terwijl de interviewmethode minder efficiënt 

zou zijn. Voor de onderzoeker is er meestal tijdswinst. 

� Negatief aan deze methode is dan weer dat ze minder efficiënt kan zijn. De 

interviewer moet er op rekenen dat de vragenlijst wordt teruggestuurd, dat de 

vragen juist worden geïnterpreteerd, alsook dat er bijkomende commentaren 

worden geleverd bij de vragen om de onderzoeker inzichten mee te geven. Indien 

de vragen fout worden opgevat zouden de gevolgen beperkt moeten zijn aangezien 

het geen open vragen zijn. Verder moet ook zeer duidelijk worden gemaakt hoe de 

vragenlijst dient te worden geïnterpreteerd. Het verwerken van de vragenlijsten kan 

worden gehinderd, wat het onderzoek minder betrouwbaar maakt.  

� De mondelinge bevraging moet dan ook steeds de voorkeur krijgen. 

                                                 
132
 Zie Bijlage 8: Vragenlijst 
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4 Conclusies 

4.1 Resultaten 

 

Het onderzoeksdoel was om toe te werken naar de centrale vraagstelling: ‘In welke mate 

is er overeenstemming op lokaal niveau tussen enerzijds het huidige parkeerbeleid en 

anderzijds de gewenste visie op parkeerbeleid?’. 

 

Uit de literatuurstudie blijkt dat parkeerbeleid verweven is binnen diverse 

beleidsdomeinen die op verschillende bestuursniveaus worden gestuurd. Vandaar het 

belang om te streven naar een “geïntegreerd parkeerbeleid”. Een selectieve 

bereikbaarheid vormt dé schakel tussen het ruimtelijke en parkeerbeleid en is de sleutel 

voor een succesvol duurzaam parkeerbeleid. De kustregio kan op veel vlakken als één 

samenhangende regio worden gezien, maar ze verschilt lokaal zeer sterk. Het lokale 

parkeerbeleid in de kustgemeenten wordt geconfronteerd met een specifieke 

problematiek die in de ruimtelijke en toeristische context moet worden gezocht. 

 

De meeste kustgemeenten hebben een parkeervisie neergeschreven die principes van 

een sturend parkeerbeleid bevatten en de gemeentegrens niet overschrijdt. Uitgenomen 

voor de drie stedelijke gebieden, is er vaak een grote kloof aanwezig tussen het huidige 

en gewenste parkeerbeleid. De kleinere kustgemeenten hebben het moeilijker omwille 

van de periodieke parkeerdruk ten gevolge van toeristen en tweede verblijvers. Het is 

nog steeds overal aan de Kust een grote uitdaging om acties op KT te laten kaderen 

binnen een visie op LT. Doorgaans kan wel gesteld worden dat meer aandacht wordt 

besteed aan parkeermaatregelen dan de planning en de evaluatie ervan. 

 

Het grootste struikelblok om sturend op te treden lijkt vaak het draagvlak te zijn. In de 

meeste kustgemeenten lijkt men stilaan de krachten (lees: politieke moed) te vinden om 

de mobiliteitsproblematiek aan te pakken. Om af te stappen van een ad-hoc- of 

projectmatige aanpak biedt de ‘sneltoets’ voor veel kustgemeenten een kansrijk medium 

aan. Toch is het niet volledig correct om de verantwoordelijkheid ten volle bij de lokale 

overheden te leggen. In het kader van de gewenste kamstructuur en de selectieve 

bereikbaarheid zijn inspanningen van hogere overheden, De Lijn, NMBS, e.a. nodig. 
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4.2 Onderzoeksmethode 

 

De Europese BYPAD+ methodiek was een geschikte leidraad om een evaluatiemethodiek 

voor het lokale parkeerbeleid op te bouwen. Aangezien parkeerbeleid een andere 

benadering vraagt dan fietsbeleid, werd de bestaande methodiek grondig aangepast. Dit 

resulteerde in een vragenlijst met 8 modules die een passend kader aanbiedt om het 

parkeerbeleid te vergelijken en meer inzichten aan te reiken in de uiteenlopende 

aspecten ervan. 

 

Het praktijkgericht onderzoek bleek een constant leerproces. De grootste uitdaging was 

het gelijkmatig en objectief omgaan met het subjectieve karakter van de vele belangen 

inzake parkeren. De directe mondelinge confrontatie tussen interviewer en geïnterviewde 

biedt dan ook meer zekerheid dan andere methoden. Wegens de beperkte middelen was 

het uitkiezen van een selecte evaluatiegroep niet eenvoudig. Ondanks de voorkeur voor 

efficiëntie, werd het lokale parkeerbeleid doorgaans objectief beoordeeld. Een meer 

uitgebreide evaluatiegroep en confrontaties tussen diverse partijen zouden een 

meerwaarde geven aan de resultaten. 

 

4.3 Suggesties 

 

- De beperkte middelen waarmee dit onderzoek tot stand kwam, lieten niet toe het 

parkeerbeleid voor de kustgemeenten tot in de kleinste details te bespreken. De 

suggestie naar de gemeenten toe is dan ook om nu zelf een stap verder te gaan bij het 

analyseren van de resultaten. Een bijkomende aanbeveling is om deze evaluatie 

systematisch te herhalen en de opvolging van de verschillende aspecten van het 

parkeerbeleid te garanderen. 

 
- Er is dringend nood aan bovenlokale beleidsafstemming in de kustregio, met specifieke 

aandacht voor mobiliteit. Tot op heden is de Kustbaan de enige drijfveer die op het vlak 

van mobiliteit tot overleg kan leiden tussen kustgemeenten. Er moet echter gestreefd 

worden naar een systematisch, proactief overleg met aandacht voor andere 

mobiliteitsaspecten zoals parkeerbeleid. Tot op heden gaan er heel wat potenties 

verloren. Er kan bestudeerd worden op welke manier samenwerking mogelijk is en wie 

welke initiatieven dient te nemen. 
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- Om iedereen die bij het plaatselijk mobiliteits- en parkeerbeleid betrokken is, beter te 

kunnen ondersteunen, ontwikkelde de Vlaamse overheid recent het Vademecum 

Duurzaam Parkeerbeleid. Dit vademecum is een leidraad waarin een groot aantal 

aspecten inzake parkeren aan bod komen: 

 

Vlaams Gewest (2008). Vademecum Duurzaam Parkeerbeleid. Vlaams Ministerie voor 

Mobiliteit en Openbare Werken, departement Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 
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Bijlage 1: Plan van Aanpak 

 
 
 
Opdrachtgever:   Universiteit Hasselt 
 
Opdrachtnemer:  Davy Willaert, 3de bachelor verkeerskunde 
 
Projectonderwerp:   Een vergelijkende studie van het parkeerbeleid aan  
   de Vlaamse kustgemeenten 
     
Begeleiding:    Mevrouw Gysen 

Mevrouw Ramaekers 
 
 
Als 3de bachelor verkeerskunde krijgen we de opdracht om een integrale studie te 
maken binnen het domein van de verkeerswetenschappen. In mijn werk behandel ik het 
parkeerbeleid aan de Vlaamse kustgemeenten. 
 
Het voorbereidende werk van dit verkeerskundig project bestaat uit het opmaken van 
een ‘Plan van Aanpak’. Dit moet bijdragen tot een goede planning van het werk waarvoor 
ik sta. Naast een opdracht-/probleemanalyse waarbij o.m. onderzoeksvragen aan bod 
komen, geeft het een tijd-/werkschema aan. Er volgt ook een lijst van gehanteerde 
inleidende literatuur. Er wordt gewerkt volgens het ‘PIAA-model’ (Problematiseren, 
Informeren, Analyseren en Adviseren). 
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I. OPDRACHT-/PROBLEEMANALYSE 
 

• PROBLEMATISEREN 
 
Wat is het probleem? Waarom is het een probleem? Voor wie is het probleem? Wat moet 
ik als opdrachtnemer allemaal aan de weet komen om een goed advies/product aan te 

bieden? 
 
• Wat is het probleem? 
 
In eerste instantie betreft het een kennisprobleem m.b.t. het gevoerde parkeerbeleid aan 
de Vlaamse kustgemeenten. Praktijkproblemen zullen pas duidelijk worden na een 
grondige literatuurstudie. 
 
• Waarom is dit voor de opdrachtgever belangrijk? 

• Wat is de aanleiding van dit probleem? Wanneer en hoe is het ontstaan? 
• Wie zijn de probleemhouders? Waarom is het voor wie een probleem? 

• Waar doen zich welke problemen voor? 
• Welke doelen streeft de opdrachtgever na? 

• Wat moet ik als opdrachtnemer allemaal weten, en waarom, om goede adviezen te 

geven om het probleem goed op te lossen? 

 

 
- Dit kan gebundeld worden in een aantal onderzoeksvragen: 
 

ONDERZOEKSVRAGEN 
 

• PARKEERBELEID - Algemeen 
 
- Wat is parkeerbeleid? 
 
- Op welke manier kan een globaal kader worden gehanteerd om het parkeerbeleid van 
verschillende gemeenten met elkaar te vergelijken en vervolgens te evalueren? 
 
- In welke mate hebben andere beleidsdomeinen betrekking tot parkeerbeleid?  
 
• PARKEERBELEID - Kustgemeenten 
 
- Welke kustgemeenten zullen worden meegenomen in de parkeerstudie en wat 
onderscheidt ze van elkaar (gemeenteprofielen)? 
 
- In welke mate hebben de kustgemeenten een (al dan niet consistente) visie op 
parkeren 
 

1. voor de eigen gemeente? 
2. voor de gehele kustregio? 
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- Op welke wijze werd deze visie duidelijk gemaakt (gemeentelijk mobiliteitsplan, 
parkeerbeleidsplan, …)? 

 
- Hoe actueel / realistisch / flexibel is deze visie?  
- In welke mate wordt in de praktijk gevolg gegeven aan deze visie? 
- e.a. 
 

- Welke zijn sterkten, kansen, zwakten en bedreigingen m.b.t. parkeren en parkeerbeleid 
aan de Vlaamse kustregio? 

 
• Wat moet ik de opdrachtgever concreet leveren? 

 
Het eindproduct zal bestaan uit een wetenschappelijk onderbouwd eindrapport met de 
gevormde besluiten en adviezen, waarbij een inleidende literatuurstudie de basis vormt 
voor het eigenlijke werk m.b.t. het parkeerbeleid aan de Vlaamse kustgemeenten. 
 

• INFORMEREN  (onderzoeksontwerp) 
 
De informatiefase moet me in staat stellen een antwoord te vinden op de voorgestelde 
onderzoeksvragen en een betere kader te bieden voor dit verkeerskundig project. Hierbij 
zal ik mij allereerst de vraag stellen wat reeds werd onderzocht en wat ik zelf nog wil 
doen. Tijdens de informatiefase doe ik beroep op:  
 
- literatuur; Om goede adviezen te kunnen geven, moet ik mijzelf zo goed mogelijk 
inwerken in de parkeerproblematiek aan de kustregio. Bijgevolg start ik d.m.v. een 
inleidende literatuurstudie. Enerzijds zal ik mij verdiepen in algemene literatuur m.b.t. 
parkeerbeleid. Anderzijds moet ook meer gericht worden gezocht naar beschikbare 
literatuur m.b.t. parkeerbeleid aan de kustregio. Naast het internet als informatiebron 
zal ik ook op zoek gaan in allerhande bibliotheken (zie III: Inleidende literatuur). 
 
 - contactpersonen; Om dichter bij de werking van het bestudeerde gebied betrokken te 
raken, zal ik mij ook richten op beleidsverantwoordelijken van gemeenten, diensten, 
organisaties, bedrijven e.a. om meer directe informatie op te vragen (zie III: 

Inleidende literatuur). 
 
- eigen (inleidend) onderzoek; Aanvullend wil ik ook op het terrein zelf inzicht krijgen in 
het gevoerde parkeerbeleid. Het nodige terreinonderzoek zal vooral bestaan uit 
waarnemen. 

 
• ANALYSEREN 

 
Op basis van de inleidende literatuurstudie kan ik mijn verdere werkschema bepalen. In 
de analysefase zal ik de relevante van de minder relevante informatie onderscheiden en 
vervolgens het eigenlijke werk aanvatten dat eerder praktijkgericht zal zijn. 
 

• ADVISEREN 
 
Het eindrapport moet bestaan uit een wetenschappelijk onderbouwde studie van het 
parkeerbeleid aan de Vlaamse kustregio. Hierbij zullen heel wat partijen worden 
betrokken:  van gemeenten en vervoersdiensten De Lijn en NMBS tot de provincie West-
Vlaanderen, Westtoer, e.a. Ik zal er naar streven om de betrokken partijen dan ook hulp 
te bieden / advies voor te leggen op basis van mijn ondervindingen. 
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II. TIJD-/WERKSCHEMA 
 

• PLANNING: 
 
 Week: 

Beschrijving 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

Voorbereidende 
literatuurstudie 

                      

PvA                       
Uitwerking VKK Project                       
 
• Inleidende literatuurstudie 

                      

 
• Literatuurstudie 
‘kwaliteitszorg’ + 
opstellen vragenlijsten 

 

             

 
E 

B 
 
X 
 

L 
 
A 
 

O 
 
M 
 

K 
 
E 
 

 
N 

   

 
• Bevraging kustgemeenten 
 

                      

 
• Verwerking vragenlijsten 
 

                      

 
• Conclusies 
 

                      

Opmaken rapport                       
Indienen rapport                       
Voorbereiden presentatie                       
Presentatie                       
 
Deze planning geeft een indicatie in welke projectweek aan welke producten gewerkt zal worden. 
(Week 1: 24/08/07  -  Week 36: 26/05/08) 
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Beschrijving 
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3
3
 

3
4
 

3
5
 

3
6
 

Voorbereidende 
literatuurstudie 

              

PvA               
Uitwerking VKK Project               

• Inleidende 
literatuurstudie 

              

 
• Literatuurstudie 
‘kwaliteitszorg’ + 
opstellen 
vragenlijsten 

 

              

 
• Bevraging 
kustgemeenten 

 

              

 
• Verwerking 
vragenlijsten 

 

              

 
• Conclusies 
 

              

Opmaken rapport               
Indienen rapport           06.05    
Voorbereiden presentatie               
Presentatie              26.05 
 
Deze planning geeft een indicatie in welke projectweek aan welke producten gewerkt zal worden. 
(Week 1: 24/08/07  -  Week 36: 26/05/08) 
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III. Inleidende literatuur 
 
Geraadpleegde documenten: 
 
 
• CROW - Brochures Parkeren [560 � 583] 
 
• Parkeervademecum Duurzaam Parkeerbeleid 
 
• Parkeerbeleid als sleutel van een duurzaam parkeerbeleid (Miermans & Van 
Moerkerke) 

 
• Unizo & parkeerbeleid (PPT -voorstelling 30/03/07) 
 
• Gemeentelijke mobiliteitsplannen: 

 
� Bredene 
� Blankenberge 
� Brugge 
� De Haan 
� De Panne 
� Knokke-Heist 
� Koksijde 
� Middelkerke 
� Nieuwpoort 
� Oostende 

 
• RSV 
 
• PRS – West-Vlaanderen 
 
• PRUP Strand & Dijk 
 
• GRS 

 
� Bredene 
� Brugge 
� De Haan 
� De Panne 
� Oostende 
� Koksijde 

 
• Afbakening Regionaalstedelijk Gebieden Brugge & Oostende 
 
• Parkeerplannen kustgemeenten 
 
• Gemeentelijke retributiereglementen & stedenbouwkundige verordeningen 
 
• Infofiches gemeenteraadsverkiezingen 2006 
 
• Openbaar vervoer West-Vlaanderen 
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� Persmap Toekomstplan De Lijn W-VL: Neptunusplan (20/09/2007) 
� De Lijn West-Vlaanderen - Mobiliteit en OV in de Westhoek (03/04/2007) 
� Toekomstplannen van NMBS-Groep in de Westhoek (18/04/2007) 
� Lijnfolder Kusttram De Panne – Oostende – Knokke 
� Kusttram – P&R infofolder 

 
• Een nieuw Kustactieplan (III) 2005-2009 (PPT- voorstelling 16/06/05) 

 
• Strategisch Beleidsplan voor Toerisme en Recreatie aan de Kust (2002) 

 
• Toekomstige ruimtelijke invulling van de Kust (Noordzeesymposium 2007) 
 
• RESOC  
 

� Streekpacten Westhoek, Brugge, Oostende 2007-2012 
� Ruimtelijk-economisch onderbouwde behoefteraming 2007-2022 voor de 5 Resoc 
en voor de provincie W-Vl met dezelfde methodes (finaal rapport 21/02/07) 

� Project ‘Meetinstrument voor Centrumbeheer (PPT- voorstelling 12/09/2007) 
� Resoc Westhoek & WES - Onderzoek naar de grensoverschrijdende 
bezoekersstromen in de Euregio Scheldemond (PPT- voorstelling 19/03/2007) 

 
• Europa in West-Vlaanderen (2007-2013) 
 
• Google Earth Kustatlas 
 
• Doorstromingsstudie Kusttram (De Panne) 
 
• Synthesenota & Ontwerpnota N34 Koninklijke Baan 
 
• Strategisch plan Haven Zeebrugge (streefbeeld 03/11/2004) 
 
• Strategisch plan Haven Oostende (plan-MER 05/04 & persontmoeting 04/11/2005) 
 
• Grensoverschrijdende atlas – Van Berck tot Brugge: Eén grens, twee gebieden, één 
gezamenlijke horizon (2006) 

 
• Europa in West-Vlaanderen 2007-2013 (PPT- voorstelling 22/03/2007) 
 
• AX 

� Plan-MER aanleg AX tussen de N31 te Brugge en de N49 te Westkapelle – 
Kennisgeving 02/2006 

� Realisatie van de hoofdweg AX tussen de N49 te Westkapelle en de N31 ter 
hoogte van de Blauwe Toren te Brugge - Niet-technische samenvatting 02/2007 

� Plan-MER-Verslag – Goedkeuring milieueffectrapport 29/08/07 
 
• West-Vlaanderen in feiten en cijfers 2005 (GOM W-Vl) 
 
• e.a. 
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Literatuurlijst bezoek WES – bibliotheek: 
 
� Anon. (2003). Voorstel voor een duurzaamheidsbarometer voor de kust. Ecolas: 
Antwerpen. xi, 45 p., bijl. 

 
� Anon. (2004). Strand binnen handbereik: van gondels tot kustwegen, in: (2004). 
Recreatie & Toerisme, 2004, 4. Recreatie & Toerisme, : pp. 32-33. 

 
� Anon. (2006). Degree and trend of urban pressure on the coast, in: (2006). DEDUCE 
Newsletter, 2006, 1. DEDUCE Newsletter, : pp. 5-7. 

 
� Belpaeme, K. (Ed.). (2002). Coördinatiepunt voor een geïntegreerd beheer van het 
kustgebied in België : een aanspreekpunt voor de kustzone waar 
sectoroverschrijdende thema's aan bod komen. Provincie West-Vlaanderen. 

 
� "Brockmans, H.; Verledens, L. (2006). Gaan de vastgoedontwikkelaars kopje onder?: 
vastgoed aan de Vlaamse kust, in: (2006). Trends, 2006, 29-30. pp. 46-49." 

 
� "Coenen, J.-M.; Van Loon, M. (2005). Duurzaam parkeerbeleid als instrument voor 
het stedelijk mobiliteitsbeleid, in: (2003). Ruimte & Planning, 2003, 4. Ruimte & 
Planning, : pp. 315-319." 

 
� Coulée, P. (2006). De lucht boven het vastgoed aan de kust is aan het vergrijzen: 
vastgoedprijzen van De Panne tot Knokke - editie 2006, in: (2006). Trends, 2006, 
29-30. Trends, : pp. 50-52. 

 
� De Smet, J. (S.d.). Het Vlaamse polderland en de kust: historisch-geographische 
schets. Gidsenbond: Brugge. 24 p. 

 
� De Vrieze, M. (2007). Optrekje aan zeedijk wordt duurder: vastgoed aan de kust, in: 
(2007). Netto, 2007, 16/06. Netto, : pp. 10-16. 

 
� "Depestel, N.; Termote, T.; Franco, D.; Demets, V.; Walrave, P.; Vanhove, N.; 
Desmyttere, H.; Samuelov, I.; Hemschoote, J.; De Raes, A.; Astaes, K.; Tavernier, 
P.; Pollet, C.; De Rore, H.; Boterdaele, R.; De Maeyer, G.; Dobbelaere, I. (2001). 
West-Vlaanderen 2010: analyses ter voorbereiding van een strategie voor 
economische ontwikkeling. GOM West-Vlaanderen: Brugge. 344 p." 

 
� "Engelsman, S.; Kersten P.H.; Prenger Q.M. . (1993). Themanummer kust bijlage : 7 
inspirerende voorbeelden van milieuvriendelijk vervoer milieu & toerisme in bedrijf, 
in: (1993). Recreatie & Toerisme, 1993, 7. Recreatie & Toerisme, : pp. 6-35." 

 
� ETC. (2000). Journey to success the transport and tourism debate. ETC English 
Tourism Council. 

 
� Gemeente De panne. (1992). Van auto's, files en parkings. Auteur. 
 
� Hemschoote, J. (1995). Een pleidooi voor een goede wegontsluiting van de kust, in: 
(1995). West-Vlaanderen Werkt, 1995, 1. West-Vlaanderen Werkt, : pp. 7-10. 

 



Parkeerbeleid aan de Vlaamse Kust - bijlagen  11 

� Hemschoote, J. (2003). West-Vlaanderen timmert aan de weg : het 
investeringsprogramma voor de West-Vlaamse wegen, in: (2003). West-Vlaanderen 
Werkt, 2003, 1. West-Vlaanderen Werkt, : pp. 8-13. 

 
� "Janssen, A.J.M.M.; Van Dijk E.H. (1999). Kust op de kaart, in: (1999). Recreatie & 
Toerisme, 1999, 9. Recreatie & Toerisme, : pp. 26-27." 

 
� Janssen, J.A.W.H.M. (1995). Renesse krijgt eerste recreatie-transferium van ons 
land, in: (1995). Recreatie & Toerisme, 1995, 5. Recreatie & Toerisme, : pp. 24-27. 

 
� Kellens L. (1982). Parkeerproblemen in drie Belgische badplaatsen. HTI Hoger 
Technisch Instituut. 

 
� Leonard Marc. (1998). De functieverlaging van de koninklijke baan langsheen de 
vlaamse kust. RUG Universiteit Gent. 

 
� "Maes, P.; Vandorpe, L.; Myncke, R. (2006). Op zoek naar instrumenten om 
betaalbaar wonen aan de kust mogelijk te maken: handboek. Provincie West-
Vlaanderen: Sint-Michiels. 104 p." 

 
� "Meire, M.; Bracke, P. (2005). Het leven zoals het is: de kust: samenvatting van het 
leefbaarheidsonderzoek voor de kust. Provincie West-Vlaanderen: Brugge. 92 p. : ill." 

 
� Mortelmans, K. (2005). De kust is vol, nu het achterland, in: (2005). Trends Cash, 
2005, 9 juni. Trends, : pp. 86-92. 

 
� Sobrie, A. (1969). Het parkeren aan de Belgische kust nu en in de toekomst en de 
mogelijke oplossingen ervan. Provincie West-Vlaanderen: S.l.. 56 p., bijl. 

 
� Vancraeynest R. (1985). De tram maakte de kust: geschiedenis van kusttramlijnen 
1885-1985. Auteur. 

 
� "Vanden Abeele, P.; Vanhulle, A.; Maes, F.; Schrijvers, J. (2005). Een zee van 
ruimte: naar een ruimtelijk structuurplan voor het duurzaam beheer van de Noordzee 
(GAUFRE). Federaal Wetenschapsbeleid: Brussel. 204 p. : ill. + cd-rom." 

 
� Vanhaverbeke, F. (2005). Herwaardering van de Vlaamse kust, in: (2005). 
Stedebouw & Ruimtelijke Ordening, 2005, 4. Stedebouw & Ruimtelijke Ordening, : 
pp. 36-37. 

 
� Verhaeghe, A. (2000). Dagtoerisme aan de vlaamse kust, in: (2000). West-
Vlaanderen Werkt, 2000, 3. West-Vlaanderen Werkt, : pp. 92-96. 

 
� Verledens, L. (2005). Bredene: het nakomertje van de kust wordt volwassen, in: 
(2005). Trends, 2005, 29-30. Trends, : pp. 73-73. 

 
� Vermeersch, Ch. (1986). De teloorgang van de Belgische kust, in: (1986). 
Ruimtelijke Planning, 1986, 5. Ruimtelijke Planning, : pp. 1-36. 

 
� Wemar Vrijetijd onderzoek. (1994). Bereikbaarheid van de Nederlandse kust 
management survey. Wemar Vijetijd Onderzoek. 
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Internetbronnen: 
 
• www.gisvlaanderen.be 
• www.mobielvlaanderen.be 
• www.bredene.be 
• www.blankenberge.be 
• www.brugge.be 
• www.dehaan.be 
• www.depanne.be 
• www.knokke-heist.be 
• www.koksijde.be 
• www.middelkerke.be 
• www.nieuwpoort.be 
• www.oostende.be 
• www.west-vlaanderen.be 
• www.wes.be 
• www.resoc.be 
• www.westtoer.be 
• www.toerismevlaanderen.be 
• www.vliz.be 
• www.vab.be/nl/viavab/kust/parkeren.aspx 
• www.parkeren.be 
• www.vincipark.be 
• http://aps.vlaanderen.be/ 
• http://aps.vlaanderen.be/lokaal/lokale_statistieken.htm 
• http://statbel.fgov.be/ 
• http://statbel.fgov.be/port/mob_nl.asp 
• www.dekust.org 
• www.belgiancoast.be 
• www.kustonline.be 
• www.nieuwsblad.be/Regio/WestVlaanderen/ 
• e.a. 
 
Interviews en bezoeken: 
 
� Bibliotheek Kris Lambert Oostende 
� De Lijn West-Vlaanderen: Mevr. De Schrijver, A. (hoofd Marketing & Marktonderzoek) 
en Mevr. Maes, C. (stafmedewerker doorstroming) 

� Uittesten vragenlijst bij Dhr. Lambrechts, D. (mobiliteitsambtenaar Hasselt) 
� Gemeentehuis De Panne (inkijken doorstromingsstudie Kusttram, via Deruwe, W.) 
� Gemeentehuis Koksijde (inkijken Ontwerpnota N34 Koninklijke Baan, via  
Mevr. Stockelynck, S.) 

� VINCI Park Oostende (Dhr. Van Hessche & Mevr. Verstraete) 
� WES-bibliotheek - Onderzoek & Advies (Mevr. Declerck, B.) (2x) 
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Contacpersonen: 
 
� Dhr. Broodcoorens, S. (Unizo-vorming), Serruys, F. (Unizo – regiodirecteur Noord- 
West-Vlaanderen), Mevr. Dezeure, G. (Unizo – adviseur Westhoek) en Dhr. Janssens, 
W. (Unizo – adviseur Noord- West-Vlaanderen) 

� Dhr. Decramer, H. (afdelingshoofd Wegen en Verkeer West-Vlaanderen) 
� Dhr. Devriendt, K. (Tritel – projectleider mobiliteit) 
� Dhr. D’Haese, P. (algemeen directeur vzw Fietsersbond) 
� Dhr. Dierckx, G. (adviseur / pers en PR-verantwoordelijke NMBS-Holding District 
Noordwest) 

� Dhr. Hoorens, G. (Westtoer – regiomanager Kustregio) 
� Dhr. Igodt, C. (mobiliteitsdeskundige Provinciale Dienst Ruimtelijke Planning en 
Mobiliteit - DRuM) 

� Mevr. Lauwereyns, M. (secretariaat Bredene) 
� Mevr. Maelfait, H. (Adjunct-Adviseur Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer) 
� Dhr. Meerschaert (medewerker Traject) 
� Dhr. de Pauw, E. (sectiehoofd mobiliteit DRuM) 
� Mevr. Pauwels, W. (mobiliteitsdeskundige Oostende) 
� Dhr. Peeters, J. (ex-stafmedewerker Ankerpunt Mobiliteit Westhoek) 
� Mevr. Pollet, N. (medewerker technische dienst Blankenberge) 
� Dhr. Sempels, E. (Vlaamse overheid, MOW - betrokken bij Vademecum Duurzaam 
Parkeren) 

� Mevr. Stockelynck, S. (mobiliteitsambtenaar Koksijde) 
� Dhr. Vandamme, M. (verantwoordelijke verkeersinformatie VAB) 
� Dhr. Van Eenoo, L. (mobiliteitscoördinator Vlaamse Overheid – dep. Mobiliteit en 
Openbare Werken – afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid West-
Vlaanderen) 

� Dhr. Van de Sande, F. (diensthoofd DRuM) 
� Mevr. Van de Werf, K. (ir. Architect – BUUR, bureau voor urbanisme) 
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Bijlage 2: Overzicht van het beschouwde studiegebied, inclusief hinterland  
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Bijlage 3: Gewenste wegenstructuur in kustregio met wijzigingen aan PRS-WV 
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Bijlage 4: Gewenst parkeerbeleid van de kustgemeenten 
 

� Blankenberge (Bron: Mobiliteitsplan Blankenberge) 
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� Bredene (Bron: Mobiliteitsplan Bredene) 
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� De Haan (Bron: GRS De Haan – richtinggevend gedeelte) 
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� De Panne (Bron: GRS De Panne – richtinggevend gedeelte) 
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� Knokke-Heist (Bron: Mobiliteitsplan Knokke-Heist) 
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� Koksijde (Bron: Mobiliteitsplan Koksijde) 
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� Middelkerke (Bron: Mobiliteitsplan Middelkerke) 
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� Nieuwpoort (Bron: Mobiliteitsplan Nieuwpoort) 
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� Oostende (Bron: Mobiliteitsplan Oostende) 
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� Zeebrugge (Bron: GRS Brugge – richtinggevend gedeelte) 
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Bijlage 5: De kustregio illustratief voorgesteld 
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Bijlage 6: Samenvattende tabel en grafieken met kencijfers van De Panne tot 

Knokke-Heist (van west naar oost) 1 

 

 
De 

Panne 
Koksijde Nieuwpoort Middelkerke Oostende Bredene De Haan Blankenberge Zeebrugge 

Knokke-

Heist 

Situering Westkust Westkust Westkust Middenkust Middenkust Middenkust Middenkust Oostkust Oostkust Oostkust 

Selectie RSV 
buiten-

gebied 

buiten-

gebied 

specifiek 

economisch 

knooppunt 

behorend tot 

RSG 

Oostende 

centrum-

gemeente 

RSG Oost. 

behorend 

tot RSG 

Oostende 

buiten-

gebied 

KSG op 

provinciaal 

niveau 

centrum-

gemeente 

RSG Brugge 

structuur- 

ondersteun-

end KSG 

Totale oppervlakte 2 23,9 44,0 31,0 75,7 37,7 13,1 42,2 17,4 ? 56,4 

Bebouwde opp. 3 13,7 19,3 12,8 9,4 28,0 28,6 12,6 17,2 ? 14,0 

Totale bevolking 4 10.153 21.419 10.940 18.080 69.115 15.343 12.177 18.329 3.886 34.132 

Bevolkings- 

dichtheid 5 
425 487 353 239 1.832 1.173 289 1.053 ? 605 

Gemiddelde leeftijd 6 46 47 45 46 45 40 45 46 ? 47 

Verouderingsgraad 7 181 208 165 181 177 95 167 185 Brugge: 124  203 

Migratiesaldo 8 116 177 128 303 246 173 292 227 Brugge: -264 356 

 

                                                 
1
 Vnl. gebaseerd op: literatuurstudie van dit rapport, Studiedienst Vlaamse Regering (SVR) – ‘Gemeentelijke profielschetsen’ (2006 & 2007) -  
  http://www.lokalestatistieken.be/ , FOD Economie - Statistiek En Economische ‘Kerncijfers voor de gemeenten’ (2006) - http://economie.fgov.be/ , SVG -  
  ‘VRIND 2006’ & PRS-WV; 
2
 In het jaar 2005 (in km²) 
3
 In het jaar 2005 (in %); ter vergelijking voor Vlaams Gewest: 17,3 
4
 Op 1 januari 2007 
5
 Op 1 januari 2007 (inwoners/km²); ter vergelijking voor Vlaams Gewest: 452 
6
 Op 1 januari 2006 
7
 In het jaar 2006; D.i. de verhouding van het aantal 60-plussers tot het aantal jongeren (0-19j); Bron: SVR, Bevolkingskubussen, verwerking Steunpunt  
  Sociale Planning (SSP) 
8
 In het jaar 2006; D.i. (aantal inwijkingen – aantal uitwijkingen); Bron: FOD Economie – Afdeling Statistiek, Bevolkingsstatistieken 
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De 

Panne 
Koksijde Nieuwpoort Middelkerke Oostende Bredene De Haan Blankenberge Zeebrugge 

Knokke-

Heist 

Aandeel tweede 

woonsten 9 
58,76 56,41 58,55 59,87 18,76 10,77 53,67 44,54 Brugge: 4,94 51,72 

Gem. verkoopprijzen 

bouwgrond 10 
147 210 58 205 127 162 165 252 118 116 

Groei% gem. 

verkoopprijzen 

bouwgrond 11 

397,0 260,4 159,7 654,8 287,7 588,3 428,0 351,7 ? 115,3 

Referentieprijs van 

woonhuizen 12 
289.228 372.000 320.000 247.500 209.375 189.350 299.500 215.375 ? 745.000 

Toeristische druk op 

het strand 13 
2,1 3,6 5,0 2,9 3,5 1,6 3,8 3,8 2,7 3,3 

Aantal toeristische 

overnachtingen 14 
339.229 817.980 732.128 578.629 1.065.179 223.130 833.064 587.760 ? 294.929 

Werkgelegenheids-

graad 15 
59,4 54,0 69,6 44,4 76,3 24,2 49,8 45,7 ? 65,4 

Werkloosheids-

graad 16 
11,2 7,3 8,4 8,4 12,2 9,5 8,6 12,7 7,1 7,2 

 

                                                 
9
 In het jaar 2006 (in % van het totale woningbestand); D.i. het aandeel t.o.v. het totale woningbestand; Bron: Kadaster, verwerking SSP. 
10
 In het jaar 2005 (in € per m²); ter vergelijking voor Vlaams Gewest: 106 

11
 In het jaar 2005 t.o.v. 1995 (= 100); ter vergelijking voor Vlaams Gewest: 331,1 

12
 In het jaar 2006 (in €); Bron: De Vrieze, M. (2007). Optrekje aan zeedijk wordt duurder:vastgoed aan de kust, in: (2007). Netto, 2007, 16/06. Netto,:  
pp. 10-16 

13
 1: relatief lage druk – 3: gemiddelde druk – 5: hoge druk ; Bron: Vanden Abeele, P., Vanhulle, A., Maes, F. & Schrijvers, J. (2005). Een zee van ruimte: 
naar een ruimtelijk structuurplan voor het duurzaam beheer van de Noordzee (GAUFRE). Federaal Wetenschapsbeleid: Brussel. 204 p. : ill. + cd-rom ; 

14
 In het jaar 2006 

15
 D.i. het aantal arbeidsplaatsen in verhouding tot bevolking op beroepsactieve leeftijd in het jaar 2005 (in %); ter vergelijking voor Vlaams Gewest: 65,0 

16
 D.i. het  aantal werkzoekenden in verhouding tot de beroepsbevolking (actief als werkenden en werkzoekenden) in het jaar 2005 (in %); Vl. Gewest: 10,0 
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De 

Panne 
Koksijde Nieuwpoort Middelkerke Oostende Bredene De Haan Blankenberge Zeebrugge 

Knokke-

Heist 

Conformverklaring 

mobiliteitsplan 

augustus 

2001 

februari 

2000 

november 

2000 

juni  

2001 

december 

2002 

augustus 

2001 

november 

2004 

november 

2000 

Brugge: april 

2001 

oktober 

2002 

GRS 
januari 

2006 

augustus 

2001 
/ / 

juni  

2006 

oktober 

2006 

augustus 

2007 

maart 

2005 

Brugge: 

augustus 

2006 

december 

2004 

Parkeerbeleidsplan     X   X  X 

Aansluiting NMBS 

station 
X X 

via 

Oostende 

via  

Oostende 
X 

via 

Oostende 

via 

Oostende 

of B’berge 

X X (2) X (3) 

Personenwagenpark 

17 

4.338 

(1 : 2,3) 

10.817 

(1 : 2) 

5.089 

(1 : 2,1) 

8.160 

(1 : 2,2) 

25.811 

(1 : 2,7) 

6.599 

(1 : 2,3) 

5.705 

(1 : 2,1) 

6.772 

(1 per 2,7 inw) 
? 

16.244 

(1 : 2,1) 

Aantal Buzzy Pass + 

Omnipas abonnees 18 
455 923 1.019 1.631 5.217 1.649 1.300 921 ? 1.217 

 

 

                                                 
17
 In het jaar 2007 

18
 In het jaar 2006 
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10.153

21.419

10.940

18.080

69.115

15.343 12.177
18.329

3.886

34.132

Aantal inwoners op 1 januari 2007
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buiten-
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Bijlage 7: Overzicht evaluatiegroep per kustgemeente 
 

 Persoon Functie Contactgegevens 

Blankenberge Ludo Monset 
Burgemeester 

(bevoegd inzake mobiliteit) 

T : 050/42.99.42 

E : burgemeester@blankenberge.be 

 Marc Callier 
CP politiezone Blankenberge – Zuienkerke 

(verantwoordelijke materie Verkeer) 

T: 058/42.16.16 

E : marc.callier@politieblankenberge.be 

Bredene Yannick Wittevrongel 
Gemeentesecretaris 

(betrokken bij parkeerbeleid) 

T : 059/33.91.91 

E : secretaris@bredene.be 

 Ellen Buggenhout 
Financiële dienst 

(beheer parkeren) 

T : 059/33.91.91 

E : rekendienst@bredene.be 

De Haan Isabelle Allemeersch 
Dienst Veiligheid 

(deeltijds mobiliteitsverantwoordelijke) 

T : 059/24.21.08 

E : isabelle.allemeersch@dehaan.be 

 
Marleen Schillewaert-

Vercruyce 

Eerste Schepen 

(bevoegd inzake mobiliteit) 

T : 059/24.21.24 – G : 0472/36.46.48 

E : marleen.schillewaert@dehaan.be 

De Panne Wouter Deruwe 
Mobiliteitsambtenaar 

(deeltijds mobiliteitsverantwoordelijke) 

T : 058/42.16.16 

E : wouter.deruwe@depanne.be 

 Roland Florizoone 

Tweede Schepen 

(bevoegd inzake openbare werken, technische zaken, 

ruimtelijke ordening en stedenbouw, …) 

T : 058/42.04.04 

E : roland.florizoone@depanne.be 

 Jos Dierckx-Visschers Voorzitter Unizo De Panne - Adinkerke 
T : 058/41.51.41 

E : info@hotel-iris.be 

Knokke-Heist Karolien Bosschem 
Commercieel en Operationeel Directeur OPC bvba 

(parkeerbedrijf – partner inzake parkeerbeleid) 

T : 016/23.56.09 – G : 0475/34.17.64 

E : karolien.bosschem@parkeren.be 

 Marian Desoete Diensthoofd Dienst Contractbeheer 
T : 050/63.02.10 

E : marian.desoete@knokke-heist.be 

 Maxim Willems 
Eerste Schepen 

(bevoegd inzake financiën, gemeente in uitbouw, …) 

T : 050/60.09.99 

E : maxim.willems@knokke-heist.be 
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Koksijde Siska Stockelynck 
Afdelingshoofd Technische Diensten 

(mobiliteitsverantwoordelijke) 

T : 058/53.34.38  

E : siska.stockelynck@koksijde.be 

 Joeri Stekelorum Gemeentesecretaris 
T : 058/53.34.33 

E : secretaris@koksijde.be 

Middelkerke Sofie Feys Mobiliteitsambtenaar 
T : 059/31.30.16 

E : sofie.feys@middelkerke.be 

 Michel Landuyt Burgemeester 
T : 059/31.30.16  

E: michel.landuyt@middelkerke.be 

Nieuwpoort Frederik Gunst Technische Dienst 
T : 058/22.44.46 

E : frederik.gunst@nieuwpoort.be  

 Erwin Cloet Technische Dienst 
T : 058/22.44.54 

E : erwin.cloet@nieuwpoort.be 

 Roland Crabbe 
Burgemeester 

(bevoegd inzake infrastructuur, ruimtelijke ordening,…) 

T : 058/22.44.00 – G : 0498/92.92.00 

E : burgemeester@nieuwpoort.be 

Oostende Wendy Pauwels Mobiliteitsambtenaar / Verkeersdeskundige 
T : 059/32.48.83 

E : wendy.pauwels@oostende.be 

 
Stadsbestuur (via 

Christiane Christiaens) 
Kabinetsmedewerker burgemeester 

T : 059/56.20.05 

E : christiane.christiaens@oostende.be 

Zeebrugge Jean-Marie Bogaert 
Schepen 

(bevoegd inzake toerisme en Zeebrugge-Bad) 

T: 050/44.82.87 

E: schepen.bogaert@brugge.be 
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Bijlage 8: Vragenlijst 
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MODULE 1 GEBRUIKERSBEHOEFTEN 

 

Q1: Op welke manier gaat de gemeente/stad de werkelijke 

gebruikersbehoeften na? 

 

Gebruikersbehoeften worden alleen nagegaan wanneer een probleem 

opgelost moet worden. 

1 

Bestaande informatie over gebruikersbehoeften (handboeken, 

richtlijnen, parkeerkencijfers) worden incidenteel geraadpleegd. 

 

Lokale gebruikersbehoeften worden onderzocht wanneer specifieke 

projecten uitgevoerd worden. Deze worden occasioneel getoetst via een 

inventaris van bestaande parkeergegevens. 

2 

Bij de analyse van de gebruikersbehoeften worden de stappen gevolgd 

die vooropgesteld worden in bestaande handboeken of richtlijnen. 

 

De gebruikersbehoeften worden traditioneel gestaafd o.b.v. bestaande 

parkeergegevens. 

Sporadisch gebeurt bijkomend onderzoek naar de parkeerbehoefte 

om het parkeerbeleid steviger te kunnen onderbouwen (parkeeraanbod, 

parkeerdruk, …). 

3 

Algemene kennis over de gebruikersbehoeften wordt aangevuld met 

de noden van de lokale gebruikers door gebruik te maken van een 

lokale databank (inventaris) van klachten en voorstellen. 
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Er gebeurt een regelmatige inventaris van parkeergegevens om de 

parkeerbehoefte te toetsen aan de werkelijkheid. De bestaande gegevens 

over parkeeraanbod, parkeerdruk, enz. worden via bijkomend onderzoek 

versterkt en in een parkeerbalans gegoten. 

Meetings met vertegenwoordigers van specifieke gebruikersgroepen 

(bewoners, werknemers, scholen, …) worden op regelmatige basis 

gehouden om hun noden vast te stellen. 

4 

Experimenten, studies en pilootprojecten worden uitgevoerd en 

geëvalueerd om waardevolle informatie over parkeerbehoeften, 

parkeersystemen, … op specifiek vlak te verkrijgen. 

 

 

Opmerkingen  

 

 

Mogelijke 

verbeteracties 
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� Q2: Hoe worden gebruikers(groepen) betrokken in het parkeerbeleid? 

 

Gebruikersgroepen worden betrokken wanneer zij genoeg druk 

uitoefenen op beleidsmensen en/of politici. 

1 

Klachten en voorstellen worden op een willekeurige manier in 

overweging genomen. 

 

Gebruikersgroepen worden occasioneel betrokken bij het beleid wanneer 

concrete projecten gepland worden. 

2 

Occasioneel worden gebruikersgroepen door de ambtenaren uitgenodigd 

om specifieke projecten te bespreken. 

 

Er is een dialoog tussen ambtenaren, politici, experts en 

gebruikersgroepen op een regelmatige basis (voor het grootste deel intern 

en enkel op het vlak van mobiliteit). 

3 

Gebruikersgroepen kunnen zelfstandig voorstellen indienen voor 

nieuwe projecten. Deze voorstellen worden serieus onderzocht. 

 

Gebruikersgroepen worden van bij aanvang betrokken in het beleid. 4 

Beleidsbeslissingen worden steeds voorafgegaan door overleg met de 

gebruikers(groepen). 
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� Q3: Hoe gaat de gemeente om met de vele belangen inzake parkeerbeleid? 

 

Het ontbreekt de gemeente aan een actueel en objectief beeld over het 

parkeren. De parkeerknelpunten en –potenties leiden een geïsoleerd 

leven binnen de gemeente, zonder inbreng van andere actoren. 

De wensen van de gemeente kunnen niet worden gestaafd op basis van 

actuele, objectieve parkeergegevens (parkeeraanbod, parkeerdruk, …). 

1 

In de Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) komen de 

parkeerbelangen weinig aan bod voor verder overleg met externe 

partners om tenslotte de parkeerdoelstellingen te bepalen. 

 

De gemeente heeft een onevenwichtig beeld van de parkeerknelpunten 

en –potenties, door een inventarisatie van wensen en gevoeligheden bij 

verschillende belanghebbenden (bewoners, handelaars, De Lijn, Vlaams 

Gewest, …) . De inbreng van deze actoren is niet gelijk verdeeld, waardoor 

het motief om parkeerbeleid te voeren vaak bestaat uit losse 

parkeermaatregelen, gericht op specifieke doelgroepen. 

Er zijn geen actuele, objectieve parkeergegevens voorhanden om het 

leidmotief van de gemeente inzake parkeren te onderbouwen. 

2 

In de GBC spelen ongelijk verdeelde belangen mee die, na overleg met 

externe partners, leiden tot eenzijdig(e) parkeerbeleid en/of –maatregelen.  

 

De gemeente heeft een actueel, helder en objectief totaalbeeld over de 

knelpunten en –potenties, wensen en gevoeligheden rond parkeren, door 

een grondige inventarisatie bij verschillende belanghebbenden, waarbij 

eenieders inbreng billijk verdeeld is.  

De perceptie van de verschillende actoren kan niet worden onderbouwd 

wegens gebrek aan objectieve parkeergegevens. 

3 

In de GBC worden alle parkeerbelangen gelijkmatig verdedigd, maar 

bepaalde belangen worden bij verder overleg van tafel geveegd (o.m. 

wegens gebrek aan objectief parkeeronderzoek, invloed van externen). 
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De gemeente heeft een actueel, helder en objectief totaalbeeld over 

parkeren via grondige inventarisatie van knelpunten en potenties rond 

parkeren en multimodale bereikbaarheid, aangevuld met wensen en 

gevoeligheden die ervaren worden door de verschillende 

belanghebbenden. 

De perceptie van de verschillende actoren wordt getoetst aan de realiteit 

via inventaris van bestaande gegevens over parkeeraanbod en 

parkeerdruk, en indien nodig via bijkomend parkeeronderzoek 

(parkeerbalans). 

4 

In de GBC confronteert de gemeente haar inventarisatie – als discussiestuk 

voor verder overleg – met de visies van de externe partners om, binnen 

eventuele financiële e.a. beleidsvoorwaarden, tot oplossingen voor het 

parkeren te komen. 
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MODULE 2 LEIDERSCHAP EN COÖRDINATIE 

 

� Q4: Welke invloed hebben sleutelfiguren (zowel ambtenaren als politici) 

binnen het beslissingsproces in verband met parkeren? 

 

1 De invloed van politici en ambtenaren is willekeurig en beperkt, de 

verantwoordelijkheid over het parkeerbeleid werd toegewezen aan een 

zeer laag administratief niveau. 

 

2 Individuen (politici en/of ambtenaren) doen pionierswerk bij de 

ontwikkeling van het parkeerbeleid. 

 

3 De belangrijke ambtenaren hebben een duidelijke visie en een doel voor 

ogen, maar moeten zich nog steeds bewijzen wanneer het gaat over 

parkeerbeleid. 

 

4 De belangrijke ambtenaren hebben bewezen een visie en een doel voor 

ogen te hebben, bekwaam en goed voorbereid te zijn in verband met 

parkeerbeleid en worden daarom ook au serieux genomen op politiek 

vlak. 
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� Q5: Welke commissies of werkgroepen bestaan er? 

 

Interne werkgroepen komen samen wanneer een specifiek probleem 

m.b.t. parkeren zich voordoet.  

1 

Externe partners (hogere overheden, vertegenwoordigers van het 

openbaar vervoer, …) worden betrokken wanneer een specifiek 

parkeerprobleem zich voordoet. 

 

Er is een interne werkgroep die zich naast het mobiliteitsbeleid 

projectmatig bezighoudt met het parkeerbeleid. 

2 

Occasioneel worden er externe werkgroepen (andere overheden, 

externe partijen, …) bijeengeroepen, zij houden zich bezig met specifieke 

onderwerpen, gerelateerd met het parkeerbeleid. 

 

Er is een permanente interne werkgroep op niveau van de 

diensthoofden die zich bezighoudt met het parkeerbeleid. 

3 

Er is een netwerk met hogere overheden en/of andere gemeenten 

inzake mobiliteits- en parkeerbeleid. Parkeerbeleid is hierbij een vast 

agendapunt. 

 

Er is een permanente werkgroep rond parkeerbeleid die een duidelijke 

rol heeft in het beslissingsproces bij de ontwikkelingen op vlak van 

mobiliteit en ruimtelijke ordening. Deze werkgroep bestaat uit politici 

en ambtenaren uit de verschillende beleidsdomeinen (mobiliteit, R.O., 

stedenbeleid, grondzaken, …). 

4 

Er is een actieve samenwerking met hogere overheden en 

gemeenten bij het bepalen van strategieën in verband met het 

parkeerbeleid en de toepassing van parkeermaatregelen. 
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�  Q6: Hoe wordt het parkeerbeleid gecommuniceerd naar de beleidsmakers 

en andere beslissingsorganen? 

 

Geplande of geïmplementeerde parkeermaatregelen worden 

meegedeeld aan andere afdelingen en aan het stadsbestuur wanneer 

dat nodig is. 

1 

Geplande of geïmplementeerde parkeermaatregelen worden 

meegedeeld via de officiële kanalen, blaadjes of nieuwsbrieven voor het 

personeel. 

 

2 De doelstellingen van het parkeerbeleid worden meegedeeld aan de 

andere afdelingen en het stadsbestuur. 

 

Er is systematisch communicatie met andere afdelingen en beleidsmensen 

over het parkeerbeleid (doelstellingen, strategieën, projecten, 

resultaten, …). 

3 

Er wordt informatie verspreid om goede praktijkvoorbeelden en 

vernieuwende ideeën kenbaar te maken (via internet, gedrukte media, 

lezingen op conferenties, video’s, …). 

 

4 Er is een voortdurende uitwisseling van informatie, argumenten en 

instrumenten voor het integreren van het parkeerbeleid in de andere 

politieke domeinen tussen de administratie en de politici. 
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�  Q7: Hoe wordt het parkeerbeleid gecommuniceerd naar andere gemeenten 

toe? 

 

Het plannen van het parkeergebeuren stopt aan de grens van de 

gemeente. Enkel wanneer het van bovenaf vereist wordt of wanneer 

er zich een probleem voordoet, vindt er overleg plaatsen tussen de 

gemeenten en overheden. 

1 

Geplande parkeermaatregelen worden op vraag gecommuniceerd 

tussen de verschillende gemeenten en overheden op. 

 

Geplande parkeermaatregelen worden occasioneel gecommuniceerd 

met andere gemeenten en overheden. 

2 

Occasioneel is er samenwerking met aangrenzende gemeenten (vb. bij 

ontwikkeling van parkeerinfrastructuur, communicatiecampagnes). 

 

Er is een werkgroep van ambtenaren en politici van verschillende 

gemeenten en overheden die regelmatig samenkomen en die o.m. 

parkeerbeleid behandelen (vb. elke twee maanden). 

Projecten, achtergrondinformatie en beleidsbeslissingen inzake 

parkeerbeleid worden op regelmatige basis met andere gemeenten en 

overheden gecommuniceerd. 

3 

De omliggende gemeenten coördineren hun activiteiten regelmatig 

(vb. bij het implementeren van een parkeercirculatieplan). 

 

Er is een permanente werkgroep rond parkeerbeleid die 

beleidsbeslissingen op vlak van mobiliteit adviseert en voorbereidt. Deze 

groep is samengesteld uit politici en ambtenaren van een hoog niveau van 

verschillende gemeenten en overheden. 

 4 

 

 

Een overzicht van nieuwe projecten en resultaten van onderzoek rond 

beleidsbeslissingen wordt op een gestructureerde manier verspreid 

naar de andere gemeenten en overheden van omliggende gemeenten (vb. 

gemeenschappelijke website waar de laatste informatie en beslissingen 

geraadpleegd en up-to-date kan worden gebracht). 
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 MODULE 3 BELEID OP PAPIER 
 

� Q8: Is er een parkeerbeleidsplan en hoe actueel is deze? 

 

Er werd geen parkeerbeleidsplan opgemaakt. 

Het mobiliteitsplan / parkeerbeleidsplan is sterk verouderd. Er is op KT 

geen actualisatie van de beleidsplannen voorzien via de ‘sneltoets’. 

1 

Er is een visie over het parkeerbeleid, maar dit is niet uitgewerkt in een 

plan. 

 

Er is een parkeerbeleidsplan waarbij geen de link met andere 

vervoerswijzen of beleidsdomeinen wordt gemaakt. 

2 

Het mobiliteitsplan / parkeerbeleidsplan is niet erg recent meer , maar er 

zijn plannen om de ‘sneltoets’ uit te voeren. 

 

3 Het parkeerbeleidsplan maakt deel uit van de visie inzake het 

mobiliteitsplan, waarbij de relatie tussen de verschillende vervoerswijzen 

wordt opgenomen, maar er echter geen of zeer beperkt verbanden worden 

gelegd met andere beleidsdomeinen. 

 

Het parkeerbeleidsplan maakt integraal deel uit van het 

mobiliteitsbeleid, ruimtelijk en economisch, en eventueel ook sociaal en 

milieubeleid van de gemeente. Een geïntegreerde aanpak van 

parkeerbeleid vormt de basis voor een duurzaam parkeerbeleid. 

Het parkeerbeleidsplan is het resultaat van een duidelijke visie inzake het 

ruimtelijk beleid (geïntegreerde aanpak). 

4 

Het parkeerbeleidsplan is systematisch aan de nieuwe noden en behoeften 

aangepast. 
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� Q9: Wat is de visie op het lokale parkeerbeleid volgens het beleidsplan? 

 

Vraagvolgend parkeerbeleid: voldoen aan de vraag naar 

parkeerplaatsen staat centraal. Waar er behoefte is, worden 

parkeerplaatsen aangelegd om de gemeente of stad toegankelijk en 

economisch aantrekkelijk te maken. Parkeren mag zeker geen 

belemmering vormen voor de bereikbaarheid van de gemeente of stad. 

1 

Vb: Omwille van een grote parkeerdruk en het vele zoekverkeer in het 

winkelcentrum van de gemeente/stad, breidt men de parkeercapaciteit 

verder uit. 

 

2 Vraagvolgend parkeerbeleid met sturende elementen bij 

ondraaglijke situaties: indien men zware druk ondervindt van het 

toenemend autogebruik, wordt ervoor geopteerd niet langer aan de vraag 

naar parkeerplaatsen te voldoen. Het parkeerbeleid wordt af en toe 

gebruikt om het acuut ongewenst autogebruik terug te dringen door 

middel van beperkte afbouw van parkeercapaciteit en parkeerregulering. 

 

Sturend parkeerbeleid: van zodra men geconfronteerd wordt met 

negatieve kanten van toenemend autogebruik, komt het voldoen aan de 

vraag naar parkeerplaatsen niet meer aan bod. Het parkeerbeleid staat 

volledig in het teken van het terugdringen van het ongewenst 

autogebruik. Dit gebeurt via aanzienlijk beperken van parkeercapaciteit en 

ingrijpende parkeerregulering. 

3 

Vb: Men wil bezoekers stimuleren om de bus te nemen naar het 

stadscentrum door het verhogen van de parkeertarieven in het centrum en 

door het beperken van de parkeerduur. 
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Geïntegreerd parkeerbeleid: de aandacht richt zich op veelzijdige 

parkeermaatregelen om de bereikbaarheid en leefbaarheid van het 

centrum op een duurzame manier te garanderen via het verhogen van 

openbaar vervoeraanbod, aanleggen van hoogwaardige fietsvoorzieningen, 

voeren van een duurzaam locatiebeleid voor nieuwe ontwikkelingen, …  

4 

Vb: Het succes van een P+R terrein aan de rand van het stadscentrum is 

afhankelijk van de parkeercapaciteit in het stadscentrum, de kwaliteit van 

het openbaar vervoeraanbod of de looproutes richting stadscentrum, 

alsook de aanwezigheid en ontwikkeling van attractiepolen in het centrum 

van de stad. 

 

 

 



Parkeerbeleid aan de Vlaamse Kust - bijlagen  51 

� Q10: Hoe wordt de realisatie van de maatregelen in het beleidsplan 

gewaarborgd? 

 

1 Wanneer er zich parkeerproblemen voordoen worden er zeer korte 

termijn maatregelen genomen (“brandjes blussen”)? 

 

2 Er is een beleidsplan met een lijst van parkeermaatregelen op korte 

termijn. 

 

Er is een actieprogramma (timing, financiering, partners) met bindende 

parkeermaatregelen die de stad/gemeente moet nemen. 

Er is een prioriteitenplan dat men gebruikt bij de realisatie van het 

parkeerbeleid. 

3 

Maatregelen die veronderstellen dat er administratieve grenzen 

overbrugd moeten worden, worden sporadisch in aanmerking genomen. 

 

Gebruik van een actieprogramma (timing, financiering, partners) met 

aandacht voor externe partnerships en met bindende afspraken 

tussen de partners. 

4 

Maatregelen waarvoor administratieve grenzen overbrugd moeten 

worden, worden systematisch in overweging genomen. 

Vb. samenwerking met andere gemeenten en de hogere overheid 

(provincie, regio,…). 
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� Q11: In welke mate speelt het parkeerimago een rol bij de wijze waarop 

men de parkeervisie bepaalt? 

 

1 Het parkeerbeleid schrikt bewoners, handelaars, toeristen, winkelpubliek, 

e.a. sterk af en heeft een negatieve invloed op de uitstraling en de 

aantrekkingskracht van de gemeente. 

 

Het parkeerbeleid neigt eerder bepaalde groepen af te schrikken, maar 

dit is geen onoverkomelijk probleem voor de aantrekkelijkheid en 

uitstraling van de gemeente. 

2 

Occasioneel worden er inspanningen geleverd om het parkeerimago op te 

krikken via promotiecampagnes. 

 

Het parkeerbeleid veroorzaakt geen afschrikeffecten en heeft geen 

bijzondere invloed op de aantrekking van bewoners, handelaars, 

toeristen, winkelpubliek, e.a. 

3 

Er worden regelmatig inspanningen geleverd om het parkeerimago op te 

krikken via promotiecampagnes. 

 

Het parkeerbeleid heeft een positieve uitstraling en een heeft duidelijk een 

positieve invloed op bewoners, handelaars, toeristen, winkelpubliek, e.a. 

Het parkeerbeleid wordt als een public relation thema gebruikt om de 

gemeente te profileren. 

4 

Om zich te profileren naar de buitenwereld, promoot de gemeente 

parkeren als een geïntegreerd deel van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid 

en als onderdeel van een leefbare en bereikbare stad. 
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� Q12: In welke mate worden het straatparkeren, het parkeren in openbare 

garages en het parkeren op privéterrein integraal opgenomen in het 

parkeerbeleid? 

 

1 Het beleid inzake straatparkeren, parkeergarages en het parkeren op 

privéterrein is niet op elkaar afgestemd. 

 

2 I.f.v. concrete projecten worden de verschillende vormen 

(straatparkeren, parkeren in garages en op privéterrein) van parkeren op 

elkaar afgestemd. 

 

3 Er is een globale visie inzake het parkeerbeleid op straat, het parkeren in 

parkeergarages en het parkeren op privéterrein. 

 

4 Er is een globale visie inzake het parkeerbeleid op straat, het parkeren in 

parkeergarages en het parkeren op privéterrein. Deze visie wordt 

ondersteund door overeenkomsten tussen de uitbaters van 

parkeergarages en het opleggen van parkeernormen voor het parkeren op 

privédomein. 
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MODULE 4 PERSONEEL EN MIDDELEN 

 

� Q13: Hoe wordt de financiering van het parkeerbeleid veiliggesteld én hoe 

worden inkomsten uit parkeren besteed? 

 

Er worden middelen uit de begroting vrijgemaakt voor parkeermaatregelen 

wanneer parkeerproblemen (parkeertekort, -overlast, klachten) politieke 

aandacht krijgen. 

Er worden middelen uit de begroting vrijgemaakt voor het nemen van 

parkeermaatregelen, wanneer er op het einde van het jaar overschotten 

zijn. 

Ideeën, voorgedragen door derden, worden gesubsidieerd wanneer ze 

genoeg druk uitoefenen. 

1 

Inkomsten uit parkeren worden aangewend voor doeleinden buiten het 

mobiliteits- of parkeerbeleid. 

 

Van tijd tot tijd zijn er budgetten voor specifieke parkeermaatregelen 

(meestal infrastructuuringrepen). 

Er is een beperkt budget beschikbaar voor éénmalige projecten van 

derden. 

2 

Inkomsten uit parkeren worden af en toe aangewend voor doeleinden 

binnen het mobiliteits- of parkeerbeleid. 

 

Er is een jaarlijks budget voor parkeermaatregelen. 

Er is een structurele investering in parkeerbeleid. 

Vb. strategische dure projecten worden niet geschrapt, maar in fasen 

uitgevoerd. Tegelijk worden goedkope maatregelen die in het totale 

mobiliteitsbeleid passen, uitgevoerd, zoals maatregelen die een beter 

parkeerbeleid mogelijk maken. 

3 

Er wordt een startkapitaal voor nieuwe projecten voorzien voor private 

organisaties die politiek wenselijke, maar gedurende de eerste jaren 

verlieslatende projecten willen uitvoeren. 
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 Inkomsten uit parkeren worden gelinkt aan specifieke projecten rond 

parkeerbeleid. 

 

De gemeente legt een budget voor meerdere jaren vast. 

Het gemeentebestuur neemt de beslissing over de investering van 

geïntegreerde projecten waar parkeermaatregelen integraal deel van uit 

maken. 

Financiële ondersteuning van innovatieve projecten is een normaal en 

regelmatig deel van de budgetten om het parkeren in goede banen te 

leiden. 

Inkomsten uit parkeren worden automatisch terug aangewend voor 

mobiliteitsbeleid. 

4 

Voortdurend worden bijkomende inkomsten voor het parkeerbeleid 

verkregen door de samenwerking met andere openbare en private 

partners. 

Vb. Modules van het convenantenbeleid, Pendelfonds, provinciale 

subsidies, e.a. 
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� Q14: Door wie wordt het parkeerbeleid voorbereid en uitgevoerd? 

 

1 Personeel verantwoordelijk voor het uitvoeren van infrastructurele 

projecten zijn ook verantwoordelijk voor parkeer - gerelateerde 

projecten. 

 

2 Er is tenminste een verkeersdeskundige of mobiliteitsdienst die 

voltijds met mobiliteitsbeleid (van voorbereiding tot uitvoering) bezig is en 

verantwoordelijkheid heeft over het parkeerbeleid. 

 

3 Er is een aparte dienst (intern, autonoom parkeerbedrijf, privéfirma, …) 

die zich bezighoudt met het voorbereiden en uitvoeren van het 

parkeerbeleid. 

 

Andere afdelingen (ruimtelijke ordening, educatie, milieu, …) worden 

actief betrokken bij de uitvoering van het parkeerbeleid. 

4 

Het aantal beleidsmakers voor het parkeerbeleid komt overeen met de 

hoeveelheid werk dat er is. Het is bijna evenredig met het aantal 

personeelsleden verantwoordelijk voor het mobiliteitsbeleid (autoverkeer, 

parkeren en openbaar vervoerbeleid). 
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�  Q15: Wat wordt er ondernomen om de vakkennis en vaardigheden van het 

personeel te verbeteren? 

 

1 Soms kunnen werknemers deelnemen aan een bijscholing op vlak van 

parkeerbeleid. 

 

Werknemers kunnen occasioneel deelnemen in regionale symposia of 

workshops over parkeerbeleid als ze genoeg druk uitoefenen op hun 

superieuren. 

2 

Het personeel heeft hulpbronnen ter beschikking die ze zelfstandig 

raadplegen (Internet, handboeken, kranten, …). 

 

3 Er is een apart budget voorzien voor bijscholing. 
 

Er is een op maat gemaakt opleidingsprogramma voor alle personeelsleden 

inclusief de deelname aan (inter)nationale evenementen gerelateerd aan 

parkeren (vb. opleiding voor jonge experten en nieuwe collega ’s). 

4 

Discussies met andere gemeenten, overheden en potentiële partners 

worden op regelmatige basis gehouden (Experts wisselen ervaring uit). 
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MODULE 5 SAMENHANG PARKEERBELEID EN RUIMTELIJK BELEID 

 

� Q16: Hoe wordt het gewenste locatiebeleid afgedwongen door de gemeente? 

 

Het ontbreekt de gemeente aan een duidelijke visie inzake locatiebeleid. 1 

Er wordt inconsistent omgegaan met locatietoewijzingen.  

 

De gemeente heeft een visie inzake locatiebeleid, maar deze werd niet 

in de vorm van stedenbouwkundige plannen vastgelegd. 

2 

Het locatiebeleid is gericht op projecten. 

 

De gemeente heeft een duidelijke visie inzake locatiebeleid en heeft 

dit op basis van stedenbouwkundige plannen (GRS, RUP, 

bouwverordeningen, …) vastgelegd. 

3 

Er is samenhang met het mobiliteitsbeleid. 

 

De gemeente heeft een duidelijke visie inzake locatiebeleid en heeft 

dit op basis van stedenbouwkundige plannen (GRS, RUP, 

bouwverordeningen, …) vastgelegd. 

4 

Er is een sterke samenhang met het mobiliteitsbeleid én met andere 

beleidsdomeinen (economie, milieu, grondbeleid, …). 
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� Q17: Hoe wordt omgegaan met parkeerbehoeften bij nieuwbouw en 

bestaande voorzieningen? 

 

Er is weinig aandacht voor parkeerbehoeften via parkeerkencijfers of 

parkeernormen. 

1 

Er worden weinig tot geen randvoorwaarden of beperkingen m.b.t. 

parkeergelegenheden voorzien. 

 

2 Er wordt teruggevallen op gemiddelde parkeerkencijfers voor specifieke 

types voorzieningen. 

 

Er zijn, naargelang het type functie, meestal parkeernormen van 

toepassing. Er wordt vaak onzorgvuldig omgegaan met minimale en 

maximale parkeernormen. 

3 

Parkeernormen worden bepaald door parkeermetingen o.b.v. 

gelijkaardige functies. 
 

Vb. Bij de ontwikkeling van een nieuwe supermarkt, kan gekeken worden 

naar het parkeeraanbod en autogebruik bij een vergelijkbare supermarkt. 

 

Er wordt rationeel omgegaan met parkeernormen: maximumnormen 

worden toegepast om ongewenst autogebruik af te remmen, 

minimumnormen om de parkeerdruk op straat te beperken. 

De basis voor de parkeernormen vormen de eigen ervaringen o.b.v. 

beschikbare data of parkeertellingen. 

De toegepaste normen zijn flexibel en worden specifiek voor de lokale 

situatie bekeken (bezoekersaantallen, lokaal autobezit, aandeel 

autogebruik, …), binnen de context van de mobiliteitsvisie van de 

gemeente.  

Er wordt op regelmatige basis bijgestuurd aan de parkeernormen. 

4 

Vb. Bij de uitbreiding van een kantorencomplex weet men wat het 

autogebruik is van de huidige werknemers, wat mogelijke 

bezoekersaantallen zijn, … Op basis hiervan kan men een inschatting 

maken van de toekomstige parkeerbehoefte. 
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MODULE 6 PARKEERSTRUCTUUR 

 

Q18: In welke mate wordt er gebiedsgericht gewerkt? 

 

De parkeerruimte in de gemeente wordt beschouwd als één 

parkeergebied. 

1 

De verschillende functies en doelgroepen krijgen, ongeordend en zonder 

enige afstemming, een eigen deel van de parkeerruimte. 

 

Er is een willekeurig onderscheid gemaakt in parkeergebieden,  

-zones, of -sectoren, waarbij elke indeling veel verschillende (en in 

parkeertermen niet-complementaire) functies telt. 

2 

Meervoudig gebruik van de parkeerruimte is niet van toepassing. De 

verschillende functies en doelgroepen krijgen hun eigen deel van de 

ruimte. 

 

Er is een opdeling gemaakt in parkeergebieden, -zones of  

-sectoren, hoofdzakelijk gericht op homogene functies (om het 

zoekverkeer te beperken). 

Meervoudig gebruik van de parkeerruimte wordt sporadisch 

gehanteerd, want het brengt praktisch te veel problemen en onzekerheden 

met zich mee. 

3 

Gebruikelijk krijgen de verschillende functies en parkeerdoelgroepen 

echter hun eigen deel van de gebiedsruimte. 

 

Er is een optimale opdeling gemaakt in parkeergebieden, -zones of -

sectoren, gericht op homogene functies (om het zoekverkeer te 

beperken) én op het meervoudig gebruik van de parkeerruimte. 

4 

 

Er wordt in de praktijk veel aandacht gegeven aan complementaire 

tijds- en gebruiksregimes voor de aanwezige functies binnen de 

gebieden 

Vb. via analyse van aanwezigheidscijfers 
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Er wordt een aangepaste regulering of andere innovatieve oplossingen 

toegepast om meervoudig gebruik te stimuleren. 
 

Vbn. 

De parking op een oude fabriekssite bedient niet enkel het daar gevestigde 

winkelcentrum, maar doet ook dienst als stadsrandparking. 

De parkeerbehoeften van een administratief centrum en een nabijgelegen 

winkelcomplex worden gecombineerd: vaak bezoeken mensen beide en 

parkeren slechts éénmaal. 
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� Q19: Wat wordt er gedaan om selectieve (auto)bereikbaarheid te 

bevorderen, én hoe groot is de parkeerdruk? 

 

Het autoverkeer krijgt onbeperkt toegang tot het centrum. 

De inrichting van de openbare ruimte gebeurt hoofdzakelijk in functie van 

parkeeractiviteiten. De ‘overige’ ruimte is beschikbaar voor voetgangers, 

fietsers, openbaar vervoergebruikers en activiteiten in het algemeen. 

1 

Overal in de gemeente is er doorgaans een maximale bezetting, wat 

zowel in het centrum als de omliggende gebieden zorgt voor een 

grote parkeerdruk, veel zoekverkeer en nadelige effecten voor de 

omgeving en de leefbaarheid. 

 

Er wordt projectmatig gewerkt aan het auto- en parkeervrij houden van 

straten of gebieden. 

Vb. Delen van het centrum worden parkeervrij gemaakt, maar de druk 

verlegt zich naar omliggende gebieden. 

2 

Het centrum kent doorgaans een maximale bezetting, wat het 

parkeercomfort er niet verzekert en af en toe kan leiden tot zoekverkeer. 

De gebieden rondom het centrum komen zwaar onder druk te staan, wat 

nadelige effecten met zich meebrengt voor de omgeving en leefbaarheid. 

 

Auto- en parkeervrije gebieden zijn geïntegreerd binnen een globale 

mobiliteitsvisie die een selectieve bereikbaarheid nastreeft. 

Er is aandacht voor alternatieve modi, maar er kunnen nog inspanningen 

geleverd worden om het comfort van alternatieve modi te verbeteren. 

3 

Het centrum van de gemeente kent doorgaans een bezetting tussen 80 

en 100%, wat een zeker parkeercomfort biedt, zonder overvloedige 

nadelige effecten van zoekverkeer. 

De gebieden rondom het centrum kennen een grotere parkeerdruk, 

maar dit brengt slechts sporadisch problemen met zich mee. 
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Comfortabele bereikbaarheid van gebieden en functies voor 

voetgangers, fietsers en openbaar vervoergebruikers primeert op 

het autoparkeren. Er worden “weerstanden” ingebouwd via 

parkeercapaciteit, tarifering, parkeerduur en loopafstanden. 

De inrichting van de openbare ruimte komt éérst tegemoet aan de 

comforteisen voor voetgangers, fietsers, openbaar 

vervoergebruikers en activiteiten in het algemeen, pas daarna in 

functie van parkeren. 

4 

Er is doorgaans overal in de gemeente een perfecte harmonie tussen vraag 

en aanbod: zowel in het centrum als in de andere delen van de 

gemeente is er doorgaans een bezetting van ca. 80%, wat het 

parkeercomfort verzekert en parkeerzoekverkeer minimaliseert. 

 

 



Parkeerbeleid aan de Vlaamse Kust - bijlagen  64 

� Q20: Op welke manier wordt parkeerruimte vrijgemaakt voor doelgroepen 

(bewoners, handelaars, toeristen, etc.)? 

 

1 Doelgroepen krijgen vaak parkeervoorzieningen wanneer ze genoeg druk 

uitoefenen. 

 

Er wordt projectmatig rekening gehouden met parkeervoorzieningen voor 

doelgroepen. 

2 

Vb. Bij nieuwe voorzieningen wordt specifieke parkeerruimte voor 

doelgroepen voorzien. 

 

Er is een duidelijke visie aanwezig betreffende de omgang met 

verschillende doelgroepen. 

3 

Het beleid houdt rekening met een differentiatie naar doelgroepen toe. 

 

Er is een duidelijke visie aanwezig betreffende de omgang met 

verschillende doelgroepen. 

Het beleid houdt rekening met een differentiatie naar doelgroepen toe. 

Het doelgroepenbeleid is duidelijk geïntegreerd binnen het globale 

mobiliteitsbeleid. 

4 

Vb. Bij het voorzien van parkeerruimte voor bewoners en toeristen wordt 

de selectieve bereikbaarheid van de gemeente (zoals het mobiliteitsbeleid 

voorschrijft) gewaarborgd: bewoners genieten een grotere 

autobereikbaarheid naar het centrum toe dan toeristen. 

 

 

 



Parkeerbeleid aan de Vlaamse Kust - bijlagen  65 

� Q21: Hoe wordt omgegaan met laden & lossen? 

 

1 Er wordt gevolg gegeven aan grote en dringende problemen m.b.t. laden 

en lossen. 

 

2 Er wordt projectmatig rekening gehouden met laden en lossen, waarbij 

maatregelen niet worden genomen binnen een globale visie. 

 

3 Er is een duidelijke visie aanwezig betreffende het laden en lossen, 

waarvan maatregelen niet afwijken. 

 

Er is een duidelijke visie aanwezig betreffende het laden en lossen, met 

aandacht voor de draagkracht van de omgeving. 

4 

Er wordt gezocht naar gerichte oplossingen voor het laden en lossen 

voor o.a. leveranciers. 
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� Q22: Hoeveel aandacht wordt gegeven aan parkeren op afstand: Park & Walk 

(locatie en kwaliteit)? 

 

Parkeervoorzieningen worden ongeacht het niveau waarop ze moeten 

functioneren, of ongeacht de aantrekkelijkheid van het 

bestemmingsgebied, voorzien. 

De locatie van de parkeervoorzieningen wordt ongeacht de te 

verwachten parkeertarieven en looproutes bepaald. 

1 

De looproutes zijn verkeers- en sociaal onveilig, onaantrekkelijk en 

indirect. 

 

Parkeervoorzieningen worden ongeacht het niveau waarop ze moeten 

functioneren, of ongeacht de aantrekkelijkheid van het 

bestemmingsgebied, voorzien. 

Ze worden eerst gelokaliseerd, waarna de parkeertarieven en looproutes 

hierop worden afgestemd. 

2 

Bestemmingen worden occasioneel bewegwijzerd, wat vaak tot indirecte 

looproutes leidt.  

 

Bij het voorzien en lokaliseren van parkeergelegenheden wordt nagegaan 

op welk niveau deze moeten functioneren, naargelang de 

aantrekkelijkheid van het bestemmingsgebied.  

Ze worden eerst gelokaliseerd, waarna de parkeertarieven en looproutes 

hierop worden afgestemd. 

3 

 

Bestemmingen worden langs de looproutes op belangrijke plaatsen (vb. 

kruispunten) bewegwijzerd. Vaak zijn er meerdere directe en indirecte 

looproutes mogelijk. Op piekmomenten doen zich problemen voor wegens 

de grote voetgangersintensiteiten. 
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Bij het voorzien en lokaliseren van parkeergelegenheden wordt nagegaan 

op welk niveau deze moeten functioneren, naargelang de 

aantrekkelijkheid van het bestemmingsgebied.  

Er worden t.o.v. het bestemmingsgebied, rekening houdend met de te 

verwachten parkeertarieven en de kwaliteit van de looproute, een 

aantal potentiële parkeerlocaties bepaald waarbij er een acceptabele 

loopafstand tot de rand van het bestemmingsgebied is. 

4 

Er wordt steeds rekening gehouden met potentiële 

voetgangersintensiteiten tussen parkeerplaats en bestemmingen. De 

looproutes zijn sociaal en verkeersveilig, comfortabel, aantrekkelijk en 

direct, en worden voldoende en duidelijk bewegwijzerd. 
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�  Q23: Hoeveel aandacht wordt gegeven aan parkeren op afstand: Park & 

Ride? 

 

Er worden niet specifiek parkeerplaatsen voorzien nabij bus- of tramhaltes.  

De inplanting van parkeerplaatsen is onvoldoende autogericht (o.m. 

door congestie) of de autogerichtheid zorgt voor zware overlast voor de 

omgeving omdat ze te dicht bij het centrum zijn gesitueerd. 

1 

Het openbaar vervoer heeft steeds te lijden onder congestie of de 

bediening van het openbaar vervoer ligt te laag om P&R toe te laten. 

 

De parkeerplaatsen worden willekeurig geplaatst bij bus- en tramhaltes 

en treinstations en worden zo vaak te dicht bij het centrum gesitueerd. Dit 

kan voor overlast zorgen voor de omgeving of onvoldoende 

autobereikbaarheid. 

2 

De bediening van het openbaar vervoer en/of de reistijden zijn vaak 

ontoereikend om P&R te stimuleren. 

 

De parkeerplaatsen worden doordacht gelokaliseerd, zodat er een goede 

autobereikbaarheid is, die op piekmomenten voor beperkte overlast voor 

de omgeving kan zorgen of niet meer kan voldoen aan de 

autobereikbaarheid. 

Parkeervoorzieningen in de buurt van grote stations of grote 

intermodale kruispunten worden aangepast aan de huidige 

gebruikersbehoeften (met betrekking tot capaciteit, locatie, technische 

standaards, comfort). 

Parkeerders mogen onder beperkte voorwaarden (buiten de spitsuren) 

plaatsnemen op treinen en trams. 

3 

 

Op piekmomenten komt de bediening en/of de reistijd van het openbaar 

vervoer soms in het gedrang. 
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Parkeervoorzieningen in de buurt van stations of intermodale 

kruispunten worden aangepast aan de huidige gebruikersbehoeften 

(met betrekking tot capaciteit, locatie, technische standaards, comfort). 

Inplanting parkeerplaatsen is gericht op autobereikbaarheid via het 

hogere wegennet (vb. via parkeerlus of parkeergeleiding), zonder dat dit 

voor overlast zorgt voor de omgeving. 

De reiziger kan na de overstap op de P&R-parking de bestemming 

rechtstreeks en binnen acceptabele reistijden bereiken. 

4 

Er is een officiële overeenkomst met de openbaar vervoermaatschappij 

om parkeerders toe te laten op regionale/lokale treinen, bussen en trams 

zolang de capaciteit voldoet. 

 

 

 



Parkeerbeleid aan de Vlaamse Kust - bijlagen  70 

� Q24: Hoeveel aandacht wordt gegeven aan parkeren op afstand: Park & 

Bike? 

 

1 Er wordt enkel op vraag of onder druk aandacht besteed aan  

P&B –voorzieningen. 

 

P&B wordt gestimuleerd vanaf (een beperkt aantal) randparkings of 

locaties die zelfs dichter bij het centrum liggen, wat ongewenste 

autobereikbaarheid en –overlast voor de omgeving veroorzaakt. 

2 

De fietsroutes vanaf de P&B –voorzieningen zijn onveilig en/of bieden 

geen voordelen t.o.v. andere vervoerswijzen. 

 

P&B wordt gestimuleerd vanaf een beperkt aantal locaties die verderaf 

liggen dan randparkings, en ver genoeg van het centrum. 

P&B –voorzieningen worden onvoldoende bewegwijzerd langs het hogere 

wegennet. 

Fietsen kunnen beperkt beschut en/of diefstalveilig gestald worden. 

De fietsroutes vanaf de P&B –voorzieningen bieden enkel buiten 

piekmomenten duidelijke voordelen t.o.v. andere vervoersmodi. 

3 

Fietsen worden niet aangeboden of de voorraad is geheel ontoereikend. 

 

P&B -voorzieningen zijn sterk uitgebouwd op locaties die verderaf liggen 

dan randparkings, ver genoeg van het centrum. Ze worden aangepast 

aan de huidige gebruikersbehoeften (met betrekking tot capaciteit, 

locatie, technische standaards, comfort). 

P&B –voorzieningen worden bewegwijzerd langs het hogere wegennet dat 

een goede autobereikbaarheid biedt. 

Fietsen kunnen dag en nacht beschut en diefstalveilig gestald worden. 

Er worden ter plaatse fietsen ter beschikking gesteld (te huur of gratis) en 

ze zijn in voldoende mate aanwezig. 

4 

De fietsroutes vanaf de P&B –voorzieningen zijn veilig en volledig 

afgestemd op hun doel, nl. voordelen bieden t.o.v. andere vervoersmodi. 
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Q25: Hoe belangrijk is kwaliteit van de parkeervoorzieningen zelf en hoe wordt 

het onderhoud van de parkeerinfrastructuur georganiseerd? 

 

De infrastructuur wordt weer in orde gebracht wanneer er zich serieuze 

problemen voordoen. 

1 

De infrastructuur wordt onderhouden op de plaatsen waar veel klachten 

over binnenkomen. 

 

2 Gebruikers worden aangemoedigd om schade aan de infrastructuur te 

rapporteren via een dienstnummer /via het internet. 

 

Een onderhoudsdienst met gestandaardiseerde taken zorgt voor het 

probleemvrij parkeren het hele jaar door. 

In het geval van wegenwerken is er specifieke aandacht voor het 

signaleren van omleidingen voor parkeerzoekverkeer. 

3 

Het rapporteren van schade en klachten is gestandaardiseerd en 

draagt bij tot een vastgelegde procedure voor het herstellen van de 

parkeerinfrastructuur gebaseerd op een prioriteitenlijst. 

 

De parkeerinfrastructuur heeft een hoge prioriteit binnen het 

gemeentelijk onderhoudsplan omwille van het comfort en veiligheid 

van de parkeerders. 

4 

Speciaal technisch materiaal werd aangekocht voor het onderhoud 

van parkeerfaciliteiten om zo te kunnen voldoen aan de hoge eisen van de 

gemeente (kwaliteit e.a.). 
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MODULE 7 FLANKERENDE MAATREGELEN 

 

� Q26: Op welke manier wordt het parkeren gereguleerd (blauwe zones, 

tarieven, parkeerkaarten, kortparkeren, etc.)? 

 

Er wordt voldaan aan de vraag van doelgroepen (handelaars, bewoners, 

toeristen, enz.) wanneer er door hen druk wordt uitgeoefend. 

1 

De regulering is vooral actiegericht en wordt gekenmerkt door ad-hoc 

beslissingen. 

 

2 De parkeerregulering bestaat uit losstaande maatregelen en projecten, 

die niet gekaderd zijn binnen een globale visie op regulering. 

 

Er worden geïntegreerde oplossingen m.b.t. parkeerregulering 

toegepast. 

3 

De regulerende maatregelen zijn samenhangend en versterken elkaar. 

 

Er worden geïntegreerde oplossingen m.b.t. parkeerregulering 

toegepast. 

De regulerende maatregelen zijn samenhangend en versterken elkaar. 

4 

Er wordt voortdurend rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen 

(evoluties), waarbij de regulering telkens wordt afgestemd. 
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� Q27: Hoe zijn exploitatie en beheer verdeeld? 

 

1 Uitbesteding van beheer en exploitatie zijn niet aanwezig of afhankelijk 

van de klachten die er zijn, en zeer actiegericht. 

 

Het uitbesteden van exploitatie en/of beheer gebeurt i.f.v. middelen en 

personeel, zonder een link met de verschillende taken die er zijn. 

2 

Er gebeurt geen overleg met exploitatie en/of beheer. 

 

Er is een duidelijke visie aanwezig betreffende het uitbesteden van 

exploitatie en/of beheer. 

3 

Er is (regelmatig) overleg met exploitatie en/of beheer, waarbij afspraken 

worden gemaakt die echter niet bindend zijn. 

 

Er is een duidelijke visie aanwezig betreffende het uitbesteden van 

exploitatie en/of beheer. 

4 

Er is systematisch overleg met exploitatie en/of beheer, waarbij 

overeenkomsten worden vastgelegd met bindende afspraken. 
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�  Q28: Hoe wordt de parkeerhandhaving georganiseerd? 

 

1 Er wordt enkel bij klachten opgetreden. 
 

2 Er wordt projectmatig opgetreden. 

Vb. Politiecontroles bij scholen of evenementen. 

 

Er gebeurt af en toe controle op betalend parkeren. 3 

Er gebeurt geen controle op hinderlijk parkeren. 

 

Handhaving maakt deel uit van het beleid en kadert binnen een duidelijke 

visie. 

4 

Er wordt heel systematisch opgetreden d.m.v. controles op hinderlijk én 

betalend parkeren. 
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� Q29: Hoe wordt de parkeerstructuur bewegwijzerd, én op welke manier 

wordt info verspreid over de parkeerstructuur (folders enz.)? 

 

1 Enkele bestemmingen die belangrijk zijn voor parkeerders worden 

bewegwijzerd. 

 

2 Grote parkings worden bewegwijzerd. 
 

Bewegwijzering wordt geplaatst op basis van een 

bewegwijzeringsplan/-route. 

De gemeente heeft een parkeerplan uitgebracht. 

3 

Op belangrijke kruispunten van het parkeernetwerk werden 

stadsplannen (met vermelding van parkeerplaatsen OF 

parkeerkaarten) geplaatst. 

 

De bewegwijzering wordt regelmatig geüpdate en onderhouden.  

Er is een statisch of dynamisch parkeerverwijssysteem uitgebouwd. 

4 

Het parkeerplan wordt regelmatig geüpdate. 
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� Q30: Hoe worden de inwoners betrokken bij het parkeerbeleid? 

 

Informatie over specifieke maatregelen wordt toevallig verspreid. 

Geplande en uitgevoerde werken worden meegedeeld via de officiële 

kanalen (vb. kranten). 

1 

Maatregelen uit het beleidsplan worden vaak via bestuurlijke macht 

vastgesteld en afgedwongen, zonder overleg met betrokkenen. 

 

Nieuwe projecten worden aangekondigd via krantenartikels. 

Informatie met als doelstelling het gewenst parkeren te benadrukken 

wordt wijd verspreid. 

Er zijn eenmalige communicatie-initiatieven hoofdzakelijk over 

infrastructuurmaatregelen, gericht naar alle burgers 

Vb. een tentoonstelling van belangrijke plannen of grote 

infrastructuurprojecten. 

2 

Het mobiliteitsbeleid wordt overgebracht naar de betrokkenen via 

overtuiging en benadrukking van het eigen gelijk, wat vaak werkt op 

korte termijn. 

 

Informatie over het lokale parkeerbeleid (vb. beleidsbeslissingen, 

geplande en uitgevoerde maatregelen) wordt op regelmatige basis op de 

website geplaatst. 

Er zijn regelmatig communicatie-initiatieven tussen gemeente en 

burger met als doel het parkeerbeleid, de doelstellingen en de geplande 

en uitgevoerde maatregelen toe te lichten (gericht naar alle burgers). 

Opmerkingen van de burgers komen aan bod. 

3 

Bij het uitvoeren van het mobiliteitsbeleid wordt aandacht gegeven 

aan billijke oplossingen om een voldoende sterk draagvlak te 

verwerven. De lokale overheid verkiest vaak de middenweg, waarbij alle 

partijen een toegeving doen. 
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Er is een voortdurende communicatie van de overheid met de 

burger via op maat gemaakte informatie, argumentatie en instrumenten 

door gebruik te maken van verschillende kanalen en media. 

De burger wordt betrokken bij probleemstellingen én oplossingen 

betreffende het parkeren. 

Er wordt vanuit de gemeente gestreefd naar optimale oplossingen voor 

alle partijen via het opzetten van win-win situaties. 

4 

Bij het bepalen van het mobiliteitsbeleid wordt steeds uitgedokterd 

hoe men de verschillende betrokkenen aannemelijke oplossingen kan 

voorleggen. 
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� Q31: Welke ondersteunende maatregelen worden genomen m.b.t. duurzaam 

parkeerbeleid (aanmoedigen van andere vervoersmodi)? 

 

1 
Stimulerende maatregelen behoren niet tot de parkeermaatregelen. 

 

2 Stimulerende parkeermaatregelen worden occasioneel toegepast, maar 

missen vaak een vooropgesteld doel of zijn niet doeltreffend genoeg.  

 

3 Parkeermaatregelen die de leefbaarheid en selectieve bereikbaarheid van 

de gemeente bevorderen (vb. P&R), worden regelmatig gestimuleerd, 

niet steeds met het gewenste resultaat. 

 

4 Parkeermaatregelen die de leefbaarheid en selectieve bereikbaarheid van 

de gemeente bevorderen (vb. P&R), worden systematisch sterk 

gestimuleerd, vaak met het gewenste resultaat. 
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MODULE 8 EVALUATIE, MONITORING, EFFECTEN EN ONDERZOEK 

 

� Q32: Hoe worden de data over het parkeergebruik verzameld en gebruikt 

(monitoring)? 

 

Parkeermetingen worden uitgevoerd wanneer er zich problemen  

voordoen. 
1 

De metingen worden op willekeurige tijdstippen uitgevoerd. 

 

Parkeermetingen worden uitgevoerd voor grote projecten m.b.t. 

parkeren. 

2 

De meetresultaten beïnvloeden slechts occasioneel het parkeerbeleid. 

 

Verschillende parkeermetingen worden systematisch uitgevoerd. 

De koppeling van meetresultaten heeft een beperkte doorstroming naar 

het parkeerbeleid en de uitvoering en bijstelling ervan. 

3 

Keuzes m.b.t. meetperiode en parkeersecties en gebieden zijn niet steeds 

duidelijk. 

 

Er zijn regelmatig terugkerende en verschillende soorten 

parkeermetingen (parkeerbezettingen, parkeertijden, enquêtes, enz.). 

Voor- en nametingen zijn hierbij routine. 

Bij de parkeermetingen gebeurt een goede afbakening van de opgave met 

duidelijke keuzes m.b.t. de meetperiode en duidelijk vastgestelde 

parkeersecties en gebieden (vb. vastgelegd in parkeerprotocol). 

4 

Er is een duidelijke koppeling met beleid, uitvoering en bijstelling van 

het parkeerbeleid. 
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� Q33: Op welke manier beïnvloedt de kwaliteit van het parkeren de kwaliteit 

van de openbare ruimte? (Parkeermaatregelen als instrument voor kwaliteit 

van de openbare ruimte) 

 

De kwaliteit van de openbare ruimte is zorgwekkend door een slechte 

inpassing van de parkeervoorzieningen: slechte locaties, overvloed aan en 

slechte vormgeving van parkeerplaatsen. 

1 

De povere kwaliteit van de openbare ruimte hangt nauw samen met een 

slechte parkeerkwaliteit: de gebruikers zijn niet tevreden over het 

parkeeraanbod en er kan niet worden voldaan aan de parkeervraag, wat 

dan weer een negatieve invloed op de openbare ruimte teweegbrengt. 

 

2 De kwaliteit van de openbare ruimte is matig wegens de goede 

parkeerkwaliteit: de gebruikers zijn tevreden over het parkeeraanbod, 

maar de openbare ruimte heeft te lijden onder de inpassing van de 

parkeervoorzieningen: slechte locaties, overvloed aan en slechte 

vormgeving van parkeerplaatsen. 

 

Er is een goede parkeerkwaliteit: de gebruikers zijn tevreden over het 

parkeeraanbod en er wordt tegemoet gekomen aan de parkeervraag om 

het centrum goed te kunnen laten functioneren. 

3 

De goede parkeerkwaliteit heeft weinig tot geen invloed op de kwaliteit 

van de openbare ruimte. 

 

Er is een perfecte harmonie tussen de kwaliteit van de 

parkeervoorzieningen en de kwaliteit van de openbare ruimte. 

Er wordt in dit verband tegemoet gekomen aan de parkeervraag om het 

centrum goed te kunnen laten functioneren, terwijl de parkeerplaatsen in 

de openbare ruimte optimaal zijn ingepast: op de juiste locatie, de juiste 

aantallen en de juiste vormgeving. 

4 

De erg goede parkeerkwaliteit beïnvloedt de kwaliteit van de 

openbare ruimte zeer sterk in de positieve zin. 
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Bijlage 9: Resultaten onderzoek 
 

� Blankenberge 

 

o Burgemeester Ludo Monset 

 

 

 

 

Andere opmerkingen: 
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- Belangrijk in Blankenberge is dat er systematisch grondig wordt geëvalueerd en 

bijgestuurd. Alles wordt heel goed opgevolgd. Er wordt echter hoofdzakelijk op LT 

gewerkt. 

- Er is een nauwe samenwerking met OPC, ook bij het bepalen van het parkeerbeleid. 

- Er komt binnenkort een verdubbeling van tarieven. Dit is noodzakelijk, want 

bewoners met garages, taxi’s, enz. komen in de problemen. Momenteel nog 1€/u 

en dagretributies van 12,5€. 

- Klachten zijn er altijd, maar de mensen in Blankenberge weten dat er aan 

parkeerbeleid wordt gewerkt. 

- Het is reeds de 4de legislatuur van burgemeester Monset, wat toch duidt op een 

goed beleid. 

- P+R is een goed idee, maar nauwelijks te verwezenlijken: geen geschikte locaties 

(agrarisch of natuurgebied aansnijden?). 

- Ministers die de gemeentes iets opleggen: niet de goede manier om beleid te 

voeren (vb. P+B). 
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o Marc Callier – hoofd Verkeersdienst Politie (CP) 
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Andere opmerkingen: 

 

- Gegevens over parkeren werden verzameld voor het mobiliteitsplan, dat 

ondertussen met de sneltoets werd geconfronteerd. Gezien dezelfde coalitie, werd 

niet veel bijgestuurd (spoor 3: bevestigen). 

- Het parkeerbeleid is gebaseerd op het tegengaan van langparkeren d.m.v. betalend 

parkeren en blauwe zones voor kortparkeren. Voor beide zijn abonnementen 

beschikbaar (bewoners, 2de verblijvers). 

- Zwaar vervoer (> 3,5 ton) wordt op de randparkings gehouden. 

- Naast de planmatige aanpak in de gemeente, bestaat er een stedelijke 

verkeerscommissie die de kleinere maatregelen en problemen aanpakt betreffende 

parkeren. Deze commissie, waarin het volledige college van burgemeester en 

schepenen, alle politieke partijen, diensten, senioren, middenstand, landbouw, enz. 

zijn vertegenwoordigd, komt 4x/jaar samen. Er is dus een duidelijk scheiding 

tussen planning en uitvoering om beide optimaal te kunnen uitvoeren. De 

verkeerscommissie, die dus systematisch samenkomt, wordt daarenboven 

vertegenwoordigd in de GBC. 

- Het typische parkeerprobleem van kustgemeenten manifesteert zich tijdens het 

hoogseizoen. In B’berge wordt een onderscheid gemaakt tussen hoog- en 

laagseizoen (zomerseizoen & weekends en winterseizoen). 

- Beslissingen m.b.t. parkeren gebeuren steeds in functie van het mobiliteitsplan. 
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� Bredene 

 

o Yannick Wittevrongel – gemeentesecretaris 

 

 

 

 



Parkeerbeleid aan de Vlaamse Kust - bijlagen  88 

Andere opmerkingen: 

 

- Bredene is een kustgemeente die zich de laatste jaren snel aan het ontwikkelen is: 

dit blijkt eveneens uit de sterk gestegen bezettingsgraden van parkeerplaatsen. 

- Er wordt gedacht aan een ondergrondse parkeerplaatsen in een PPS-constructie. 

Men wil deze behoefte grondig onderbouwen o.b.v. onderzoek. 

- Vooral de toeristische zone vormt een probleem (dus op piekmomenten). 

- De vertegenwoordigde belangen in de gemeentelijke verkeerscommissie zijn niet 

evenredig verdeeld (te veel bewoners in verhouding tot beleidsbeslissers en 

deskundigen). 

- Vanaf het paasverlof tot na de zomer zijn er betalende en blauwe zones van 

toepassing. 

- Vroeger waren parkeermeters vooral een financiële zaak voor de gemeente, nu 

worden ze optimaal gericht op gebieden met een hoge parkeerdruk. Het heeft wel 

heel wat moeite gekost om alle partijen binnen de gemeente te overtuigen. 

- Een parkeerproblematiek die zich steeds meer aandient is deze in residentiële 

woonwijken met steeds kleinere woonoppervlaktes (opgelegd in ruimtelijke 

structuurplannen), terwijl het aantal auto’s per huishouden de norm van 1 

parkeergarage per woning overstijgt. Vaak is er dus een overlast aan geparkeerde 

auto’s in deze gebieden. 
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o Ellen Buggenhout – financiële dienst, beheer parkeren 
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Andere opmerkingen: 

 

- Er wordt niet omgegaan met het “mobiliteitsplan” of “beleidsplan”. De visie, die er 

wel degelijk is, wordt gevolgd en wordt neergeschreven in een jaarlijks draaiboek. 

- In Bredene worden geen specifieke parkeerruimtes voor doelgroepen voorzien. Het 

parkeerbeleid wordt vooral gestuurd via regulerende maatregelen (betalend en 

blauwe zones). 

- Parkeerproblemen die zich momenteel voordoen, hebben vooral te maken met de 

tweede verblijvers, en meerbepaald in de blauwe zones nabij appartementen. Er 

werden blauwe zones ingevoerd om de toeristische druk weg op te vangen, die het 

volledige jaar gelden. Daarnaast geldt betalend parkeren tijdens weekends en 

hoogseizoen (vanaf Pasen). Er worden in beide situaties parkeerkaarten verleend, 

gedifferentieerd volgens het gebruik. 

- Bredene is de laatste (ca. 5) jaren zeer bewust meer bezig met mobiliteit. 

- Parkeerwachters controleren het openbaar domein en melden zaken. 

- Er is een mentaliteitsprobleem bij de mensen (bewoners, bezoekers). Het betalend 

parkeren is ondertussen aanvaard en hier kan men mee om. Blauwe zones moeten 

echter nog wennen en worden (vooral door bezoekers) niet gemakkelijk aanvaard. 

- Inkomsten uit parkeren zijn geen doel op zich. Het aantal inkomsten wordt vooral 

nagegaan om te weten hoe groot de parkeerdruk is op bepaalde plaatsen en zo 

eventueel bij te sturen op plaatsen waar nodig. 
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� De Haan 

 

o Isabelle Allemeersch – dienst Veiligheid 
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Andere opmerkingen: 

 

- Er wordt niets gedaan rond parkeerbeleid in de gemeente. Zelfs mobiliteit vormt 

slechts een klein onderdeel van de dienst Veiligheid, die niet in staat is om zich er 

veel mee bezig te houden. Er is ook weinig politieke moed aanwezig om van 

mobiliteit een belangrijker item te maken. 
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o Marleen Schillewaert – 1ste schepen, bevoegd inzake mobiliteit 

 

Opmerkingen: 

 

- Er wordt erkend dat mobiliteit (en parkeerbeleid) weinig aandacht krijgt binnen de 

gemeente. 

- M.S. werkt zeer nauw samen met Isabelle Allemeersch, die haar advies geeft en op 

de hoogte houdt van het parkeergebeuren. I.A. is bijgevolg veel beter op de hoogte 

van het parkeerbeleid. 

- Het parkeerprobleem situeert zich grotendeels in deelgemeente Wenduine, waar 

hoogbouw voorkomt (i.t.t. De Haan). Er worden niet genoeg parkeerplaatsen 

voorzien voor bewoners, of er wordt geen gebruik gemaakt van aanwezige garages, 

waardoor onnodig parkeerplaatsen worden ingenomen. 

- Overleg in gemeenteraden resulteert niet vaak in eensgezinde akkoorden. Vaak 

leidt dit tot halfslachtige compromissen of zelfs daar komt men niet toe. 
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� De Panne 

 

o Wouter Deruwe – mobiliteitsambtenaar 
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Andere opmerkingen: 

 

- Parkeervisie: méér parkeervoorzieningen, maar ook randparkings gebruiken. 

- Bij intern overleg wordt gehoor gegeven aan iedere partij, waarbij elke stem even 

belangrijk is. Politici vinden dit belangrijk. Er is een goede verstandhouding tussen 

ambtenaren en politici, al is er wat betreft mobiliteit af en toe een verschillende 

visie. 

- Bepaalde (ingrijpende) maatregelen, waarbij men een beperkt draagvlak vreest, 

worden meteen van tafel geveegd en krijgen geen enkele kans. 

- De “projectmatige” aanpak komt vaak ter sprake in het interview. 

- Er zijn al sinds enige tijd randparkings aanwezig (Koningsplein en Keesjesdreef), 

maar éérst gaan mensen op zoek in het centrum tot het daar helemaal vol staat. 

Pas daarna beginnen de randparkings zich te vullen. Er is een probleem van 

geleiding. 

- P+R Adinkerke werkt niet wegens de goede autobereikbaarheid van De Panne –

centrum. De OV-bediening is vrij goed, althans per tram. Er worden meer 

inspanningen van de NMBS gevraagd (verouderd treinmaterieel…).  

- W. Deruwe wil de sneltoets zo snel mogelijk opstarten. Dit is echter niet op 1-2-3 

gebeurd: er moet eerst intern overeenstemming zijn. 

- Er zijn 2 tariefzones: Zeelaan en Nieuwpoortlaan/Duinkerkelaan met gelijke 

tarieven en verschillende parkeerduur. Er is ook een onderscheid tussen winter- en 

zomerperiode (15 maart � 15 september). 

- Trend: buiten zomerseizoen worden vakanties populairder: beslissing zal binnenkort 

worden genomen om tarief uit te breiden naargelang deze seizoensverruiming. 
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o Roland Florizoone – tweede schepen (bevoegd voor openbare werken, 

technische zaken, R.O. en stedenbouw, stadskernvernieuwing) 
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Andere opmerkingen: 

 

- De Panne heeft te maken met een aantal externe factoren die het voeren van een 

parkeerbeleid bemoeilijken: er is een geografisch probleem (De Panne ligt in een 

uithoek, begrensd door de Noordzee, duinen, Frankrijk en ontsloten door 3 grote 

wegen) en bijgevolg een tekort aan ruimte. 

- De parkeerproblemen in De Panne zijn bekend binnen de gemeente. Het probleem 

situeert zich in de Duinkerkelaan en Zeelaan (T-structuur). Er is ook het probleem 

van de dichte bebouwing en zeer hoge woonblokken. Daarom werden onder de 

zeedijk parkeergarages voorzien. Er zijn plannen om deze uit te breiden. Anderzijds 

zijn er heel wat parkeerplaatsen verwijderd in de woonwijken en door de bedding 

van de kusttram. Deze verdwenen parkeerplaatsen zouden terug moeten worden 

aangevuld. Het idee was er om deze ondergronds in de Zeelaan te voorzien, maar 

dit is technisch en financieel niet mogelijk. Er blijven dus te weinig parkeerplaatsen! 

- Visie: vooral genoeg parkings voorzien, maar niet ten nadele van de nadelige 

effecten van de infrastructuur . De sfeer van de openbare ruimte moet aandacht 

krijgen. 

- De Panne heeft een familiepubliek, welke vaak moeilijk op parkeergelegenheden op 

afstand van het centrum onder te brengen is. Ook heeft De Panne jaarlijks heel wat 

Fransen op bezoek, welke de reputatie van foutparkeerders hebben. In de winter 

ziet De Panne eerder een shoppingpubliek, in de zomer is de strandganger vooral 

vertegenwoordigd. 

- De Panne is ingesloten tussen heel wat beschermde natuur- en duingebieden, de 

Franse grens en de Noordzee, waardoor de ruimte zeer beperkt is. Daarom wil men 

bij nieuwbouw de aankoop van meerdere woningen stimuleren om dan gegroepeerd 

een parkeerfaciliteit te kunnen voorzien. 

- De Panne is een kleine gemeente die in de winter ongeveer 10 à 11000 mensen 

telt, terwijl dat aantal in de zomer wel 50 à 60000 bedraagt. Is het alle (zware) 

investeringen waard voor die enkele maanden in het jaar? 

- Er is een mentaliteitsprobleem bij de mensen inzake parkeren. Ze willen de auto 

overal meenemen. 

- De bereikbaarheid en ontsluiting van Plopsaland wordt een uitdaging de volgende 

jaren. Er zal bij de uitbouw van Plopsaland vooral gestreefd worden naar 

seizoensspreiding. 
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o Jos Dierckx-Visschers (voorzitter Unizo De Panne) 
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Andere opmerkingen: 

 

- Visie op parkeren: parkings zo veel mogelijk centreren en streven naar uitbreiding 

van de betalende zone (hoeft niet met hoge tarieven te zijn). 

- De Lijn heeft alle macht aan de kust. 

- De economische impact van de kust wordt vaak zwaar onderschat. De kustregio 

hoort bij de top in Vlaanderen qua economische output. 

- Parkeerbeleid wordt niet bewust als middel ingezet bij een zekere concurrentieslag 

om de toerist. Het parkeerbeleid in naburige gemeenten zal wel een bepaalde 

invloed uitoefenen op het lokale parkeerbeleid. Vb. het feit dat Nieuwpoort niet 

langer helemaal gratis laat parkeren, zal ongetwijfeld een aantal omliggende 

gemeenten opluchten. 

- Gehandicaptenkaarten zijn een probleem in veel kustgemeenten, zo ook in De 

Panne. Zéker 20% van de parkeerplaatsen is voorzien voor gehandicapten, die vaak 

dagen aan één stuk blijven geparkeerd. Het doorgeven van gehandicaptenkaarten 

en de omloop van valse kaarten zijn een groot probleem. Het is dan ook de vraag of 

gehandicaptenplaatsen betalend moeten worden (zullen gehandicapten dan nog 

steeds in die mate parkeren?). 

- De tram is verouderd en het (openbaar) vervoer aan de kust heeft een heropfrissing 

nodig, het liefst in een volledig nieuw concept (vb. monorail) dat voor een nieuwe 

uitstraling zorgt en een publiek aantrekt. 

Om even bij stil te staan: de volledige ruimte die de kusttram inneemt vervangen 

door parkeerplaatsen � biedt heel wat mogelijkheden om alle parkeerproblemen 

ineens op te lossen!? 

- Een illustratie van de KT-visie op het vlak van mobiliteit is vb. de twijfel i.v.m. de 

rol dat het station van De Panne (Adinkerke) in de toekomst zal spelen. Koksijde zal 

investeren in een grondige vernieuwing van haar station en ook Veurne wordt een 

belangrijk openbaar vervoersknooppunt met de geplande tramverlenging. Dit zal 

resulteren in 3 stations die zeer kort bijeen liggen, waarbij de rol van station  

De Panne steeds kleiner zal worden. De vrees bestaat dat het station zal opgedoekt 

worden ten koste van de omliggende stations. Men zou hier vanuit de gemeente al 

vroeger moeten op hebben geanticipeerd om ook het station van De Panne beter te 

profileren. Een bijkomend probleem indien 3 stations op nauwelijks 5 km van elkaar 

liggen is de lijnvoering: de IC-treinen zullen eerder als stoptreinen functioneren. 
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- De steeds kleinere standaardafmetingen van parkeerplaatsen vormen een 

probleem, want voertuigen worden steeds groter. 

- Oorspronkelijk wou men de autosnelweg (E40) heel wat dichter bij de 

kustgemeenten leggen. Dit zou heel wat bereikbaarheidsproblemen hebben 

vermeden, maar nu is er niets meer aan te veranderen. 

- J.D-V. is pro ondergrondse parkeerplaatsen, maar er is weinig steun om dit te 

verwezenlijken, zelfs niet bij de meerderheid van de handelaars. 
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� Knokke-Heist 

 

Katrien Bosschem – commercieel en operationeel directeur OPC 

 

 



Parkeerbeleid aan de Vlaamse Kust - bijlagen  107 

 



Parkeerbeleid aan de Vlaamse Kust - bijlagen  108 

Gebruikersbehoeften

0

1

2

3

4

Q1

Q2Q3

 

Leiderschap en coördinatie

0

1

2

3

4

Q4

Q5Q6

 

Beleid op papier

0

1

2

3

4

Q8

Q9Q12

 

Personeel en middelen

0 1 2 3 4

Q14

 

Parkeerstructuur

0 1 2 3 4

Q20

Q25

 

Flankerende maatregelen

0

1

2

3

4

Q26

Q27

Q28Q29

Q30

 

Evaluatie, monitoring, effecten en onderzoek

0 1 2 3 4

Q32

Q33

 

 



Parkeerbeleid aan de Vlaamse Kust - bijlagen  109 

� Koksijde 
 

o Syska Stockelynck (mobiliteitsambtenaar) 
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Andere opmerkingen: 

 

- Het GRS en het mobiliteitsplan werden ongeveer gelijktijdig voorbereid. Er werd in 

het structuurplan gewerkt met een aparte verkeersstudie waarin er een duidelijke 

visie werd geformuleerd. Hierop werd verder gebouwd om het mobiliteitsplan op te 

maken. De gemeente weet duidelijk waar het naartoe wil wat betreft het parkeren 

(bewoners, betalend, ondergronds). Er wordt nauwgezet in het oog gehouden dat 

de vooropgestelde visie uit het mobiliteitsplan wordt gevolgd. 

- Het mobiliteitsplan, dat de sneltoets heeft ondergaan, is duidelijk gefaseerd, waarbij 

een gedeelte reeds is uitgevoerd met o.m. de uitbreiding van het betalend 

parkeren. De volgende fasen moeten opeenvolgend leiden tot het kanaliseren van 

het parkeerverkeer door een parkeerverwijssysteem: in eerste instantie het 

integreren van overloopparkings om tenslotte te evolueren naar randparkings. 

- Bij de sneltoets wordt ‘spoor 2’ (uitbreiding) gevolgd, met als aandachtspunten het 

herzien van de fasering omtrent parkeren (parkeerroute langs grote parkings via 

dynamisch PVS), het Neptunusplan van De Lijn, … 

- Het GRS werd eveneens herzien. 

- De gemeente Koksijde gaf in haar mobiliteitsplan aan dat er voor het parkeren een 

bovengemeentelijk overlegforum moest worden opgericht. Dit werd vooral 

opgedrongen vanuit de politiezone De Panne-Nieuwpoort-Koksijde. Ondertussen 

werd duidelijk dat dit niet mogelijk is (moeilijk te communiceren hierover). Het 

beleid is vrij gelijklopend met dat van De Panne, maar wijkt sterker af van 

Nieuwpoort. 

- De coalitie maakt momenteel haar 3de legislatuur vol. Het is pas recent dat er een 

kentering gekomen is wat betreft de omgang met de openbare ruimte. 
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- Er is een verkeerscommissie die systematisch samenkomt en ad-hoc problemen 

aanpakt. 

- Er bestaat, net zoals er een werkgroep ‘Westhoekoverleg’ is waar R.O. tussen de 

stedenbouwkundige ambtenaren wordt overlegd, een identieke werkgroep in de 

Westhoek rond mobiliteit. Er zou echter een initiatief moeten komen vanaf een 

hoger overheidsniveau om op het niveau van de kust mobiliteitszaken te bespreken. 

- Er bestaat wel systematisch overleg tussen de kustburgemeesters waar items i.v.m. 

mobiliteit en parkeren aan bod kunnen komen. De terugstroom hierbij naar de 

gemeentelijke ambtenaars is echter beperkt. 

- Parkeerbeheerder Rauwers staat in voor de bouw en uitbating van parkings. 

- Er is vanaf een hoger beleidsniveau meer differentiatie nodig binnen de wetgeving 

betreffende parkeerdoelgroepen: vb. handelaarskaarten niet mogelijk door 

wetgeving. 

- Zones voor bewoners voorzien via bewonerskaarten zijn niet steeds een oplossing, 

wánt 60% tweede verblijvers in Koksijde (misschien zelfs meer!). 

- Probleem: wijken hebben geen afgebakende parkeerplaatsen, wat voor veel 

overlast zorgt. 

- De Lijn heeft een zeer grote invloed aan de kustregio, zelfs wat betreft het parkeren 

langs de N34 Koninklijke Baan. 

- Het OV is op dit moment nog een knelpunt, maar er zijn potenties aanwezig. De 

basismobiliteit is niet overal vervuld in Koksijde, al is er een project 

Netmanagement opgestart dat zeer belangrijk kan zijn voor het openbaar vervoer 

in Koksijde. Er zou nl. een loskoppeling van het huidige voorstadsnet Oostende 

komen, waardoor er een apart net zou ontstaan voor De Panne-Nieuwpoort-

Koksijde-Veurne, gericht op Veurne. 

- Koksijde heeft een station dat slecht gesitueerd ligt in het hinterland, waar een 

randparking aanwezig is. Het station biedt echter heel wat potenties en heeft een 

ander publiek dan dat van Veurne wegens de verschillende gerichtheid. De 

randparking zorgt er voor dat kan worden overgestapt tussen wagen en trein, maar 

het is eveneens gericht op pendelaars richting binnenland. Het station Koksijde zal 

worden heringericht (renovatie of herbouwen) en wellicht worden betrokken in een 

Europees project in het kader van ontsluiting van randgebieden met o.m. WVI en 

provincie als partners. 
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o Joeri Stekelorum (gemeentesecretaris) 
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Andere opmerkingen: 

 

- Er staat inzake parkeerbeleid wel wat neergeschreven in het mobiliteitsplan, maar 

dat ligt in de laagste schuif en wordt nauwelijks gevolgd. Wel werd de sneltoets 

uitgevoerd. 

- Het globale parkeerbeleid is hoofdzakelijk terug te vinden tussen niveau 1: ad-hoc 

en niveau 2: projectgericht. 

- Het parkeren is uitbesteed aan parkeerbeheerder Rauwers, die wel meedenkt over 

het beleid, maar toch vooral handelt uit commerciële overwegingen. Typerend 

hiervoor is de discussie over het uitbreiden van de betalende zone in de 

Leujeunelaan. 
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� Middelkerke 

 

o Burgemeester Michel Landuyt 

 

 

 

 



Parkeerbeleid aan de Vlaamse Kust - bijlagen  117 

Andere opmerkingen: 

 

- Het kan voor Middelkerke niet dat parkeerbeleid op lange termijn wordt gepland. Er 

wordt wel vooruit gekeken, maar de nadruk ligt veeleer op het jaarlijks evalueren 

en bijsturen van het parkeerbeleid. Er wordt als het ware een historisch dossier 

opgebouwd. 
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o Sofie Feys – mobiliteitsambtenaar 

 

 

 

Andere opmerkingen: 

 

- Het parkeerbeleid staat op een laag pitje in de gemeente Middelkerke. 

- Er is weinig politieke moed om goed om te gaan met het parkeerbeleid. 
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� Nieuwpoort 

 

o Burgemeester Roland Crabbe 

 

Opmerkingen: 

 

- Er is een onderscheid tussen Nieuwpoort-Bad en Nieuwpoort-Stad. Nieuwpoort-Bad 

kent de grootste problemen en daar wil men gaan ingrijpen. Tot nog toe zijn er 

nauwelijks parkeerproblemen in Nieuwpoort-Stad en zo wil men het ook houden. 

- De Simli-wijk wordt via regulatie aangepakt. Er moet wel worden vermeden dat de 

parkeerdruk zich verplaatst. 

- Er zijn verschillende zones van toepassing: blauwe, gele, rode (?),… 
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o Frederik Gunst & Erwin Cloet (technische dienst) 
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Andere opmerkingen: 

 

- Iedereen kent de parkeerproblemen, de belangen zijn gelijk verdeeld en worden 

niet zo gauw van tafel geveegd. 

- De parkeerproblemen situeren zich in Nieuwpoort-Bad, nauwelijks in  

Nieuwpoort-Stad (want dit gebied trekt geen grote hoeveelheden autoverkeer aan). 

- Er wordt allesbehalve sturend opgetreden: wegens het “tekort” aan 

parkeerplaatsen, wordt er naar gestreefd om het maximaal aantal parkeerplaatsen 

te bouwen. Dit is echter niet vanzelfsprekend, want er is een ruimtelijk probleem 

dat men door een te éénzijdige stedenbouwkundige visie tot stand heeft laten 

komen. Het resultaat is een gebrek aan ruimte, waardoor men nu alle resterende 

ruimte probeert vol te steken met parkeerruimte.  

- De openbare ruimte werd de laatste jaren belangrijker en er is sprake van 

ondergrondse parkings in Nieuwpoort-Bad. 

- Specifieke problemen resulteren meestal in opdrachten van de burgemeester aan 

de ambtenaren. 

- Merkwaardig is dat het mobiliteitsplan door de gemeente niet werd goedgekeurd 

(wel door de provinciale Auditcommissie). Het mobiliteitsplan moest wettelijk niet 

worden goedgekeurd en werd daardoor nooit echt als een plan beschouwd dat 

moest worden gevolgd inzake mobiliteit. 

- Wat betreft het locatiebeleid en de bereikbaarheid van de (toekomstige) parkings te 

Nieuwpoort-Bad, bestaat er een visie (althans bij de ambtenarij) die nauw aanleunt 

bij de kamstructuur waar men wel eens durft over te spreken. Tussen N-Bad en  

N-Stad wil men de Koninklijke Baan degraderen, terwijl de autobereikbaarheid 

vanaf de autosnelweg naar een potentiële randparking (evt. P+R) te garanderen 

valt. Op langere termijn bestaan er dan mogelijkheden om de centrale gebieden 

(handelsstraten) in Nieuwpoort-Bad autovrij te maken. De randparking is een 

uitstekende potentie voor Nieuwpoort, maar ligt op grondgebied Koksijde 

(Oostduinkerke). Er wordt hierover niet overlegd met Koksijde, en men wacht wat 

op elkaar. Er zijn dus duidelijk héél wat potenties aanwezig om binnen de 

kamstructuur te werken. 
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� Oostende 

 

o Stadsbestuur (via burgemeester) 
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o Wendy Pauwels – verkeersdeskundige 

 

 

 

Andere opmerkingen: 

 

- Vaak worden politieke spelletjes gespeeld, waarbij afgeweken wordt van de 

voorgenomen visie. 

- Merkwaardig: er is slechts één iemand in dienst die zich voltijds met mobiliteit 

bezighoudt in een stad als Oostende: niet vol te houden. 



Parkeerbeleid aan de Vlaamse Kust - bijlagen  127 

 

Gebruikersbehoeften

0

1

2

3

4

Q1

Q2Q3

Leiderschap en coördinatie

0

1

2

3

4

Q4

Q5

Q6

Q7

 

Beleid op papier

0

1

2

3

4

Q8

Q9

Q10Q11

Q12

Personeel en middelen

0

1

2

3

4

Q13

Q14Q15

 

Samenhang parkeerbeleid en ruimtelijk beleid

0 1 2 3 4

Q16

Q17

Parkeerstructuur

0

1

2

3

4

Q18

Q19

Q20

Q21

Q22

Q23

Q24

Q25

 

Flankerende maatregelen

0

1

2

3

4

Q26

Q27

Q28

Q29

Q30

Q31

Evaluatie, monitoring, effecten en onderzoek

0 1 2 3 4

Q32

Q33

 

 



Parkeerbeleid aan de Vlaamse Kust - bijlagen  128 

� Zeebrugge 

 

o Jean-Marie Bogaert (schepen toerisme en Zeebrugge-Bad) 
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