
DWB
PowerPoint
Basisbestand

Welkom

Vlietweg 2 

1 maart 2022



Agenda

• Welkom

• Terugblik

• Verkeer

• Parkeren

• Vragen en reacties

• Rondvraag



Projectgroep

Vlietweg 2
Santpoort-Noord

1 maart 2022



1 Introductie



Ligging in Santpoort-Noord



Luchtfoto



Huidige situatie



Voorstel



Zijgevel vanaf het zuid-oosten



2 Huidige situatie verkeer





Heatmap, aangescherpt nav opmerkingen



Scenario nieuw



3 Huidige situatie parkeren 





Parkeeronderzoek

• Scope

• Onderzoeksgebied

• Onderzoeksmomenten



4 Parkeerkundige onderbouwing



WOONKANSEN VOOR 
JONGEREN IN VELSEN



Bewoners

• Ten aanzien van het parkeren is een onderbouwing gemaakt door Goudappel. 

• Daarin wordt afgeweken van het gemeentelijk parkeerbeleid aangezien de doelgroep 

van het 1828 gebouw aanmerkelijk minder auto’s bezit dan gemiddeld

• Hiervoor is gebruik gemaakt van de uitkomsten van het CBS-ODiN onderzoek

• In dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt naar de mate van stedelijkheid.

• De gemeente Velsen valt in de categorie Sterk stedelijk

• Het autobezit ziet er als volgt uit: 



Deelmobiliteit

• In het 1828 concept wordt uitgegaan van gedeelde voorzieningen

• Onderdeel daarvan is deelmobiliteit

• Voor het project zullen in totaal 5 deelauto’s worden ingezet

• Deze deelauto’s zorgen voor een reductie van 20 pp van de parkeervraag van de 

bewoners 

• Daarmee bedraagt de bruto parkeervraag als gevolg van de bewoners 73 pp.

• Daarnaast moet ruimte gereserveerd worden voor 5 deelauto’s



Bezoekers

• Voor het bezoekersparkeren is uitgegaan van het beleid van de gemeente Velsen

• Dat betekent een norm van 0,2 pp voor 1-kamerappartementen en 0,3 pp voor 2-

kamerappartementen

• Bij respectievelijk 166 en 28 woningen betekent dat een bruto parkeervraag van 42 

bezoekersplaatsen



Aanwezigheid

• Bij de berekening van de netto parkeerbehoefte wordt gekeken naar de 

aanwezigheidspercentages van bewoners en bezoekers tijdens de week

• Hieruit komt naar voren dat de grootste parkeervraag zich voordoet op de 

zaterdagavond, met een behoefte van afgerond 105 pp



Medegebruik P2

• Uitgangspunt vanuit de gemeente is dat het bewonersparkeren en de deelauto’s op 

eigen terrein worden opgelost. Dit veronderstelt een capaciteit van 63 pp op eigen 

terrein.

• Voor bezoekersparkeren kan medegebruik gemaakt worden van P2. Op de 

zaterdagavond bedraagt de behoefte circa 42 pp.

• Op de zaterdag- en zondagmiddag, wanneer er een hoge parkeervraag bestaat vanuit 

de sportverenigingen, bedraagt de netto parkeervraag op P2 respectievelijk 11 en 22 

pp.



Fietsparkeren

• In het project wordt rekening gehouden met een fietsparkeerbehoefte van 1 pp per 

bewoner

• Dat resulteert in een totale vraag van 222 fietsparkeerplaatsen

• Daarnaast wordt voorzien in plekken voor scooters



Informatie

• Vervolg: 17 maart 2022 – Onze Gezellen

• Ga naar www.vlietweg2santpoortnoord.nl voor

• informatie over het project

• presentatie en verslag van de bijeenkomsten

• antwoord op de meest gestelde vragen 

• aanmelden nieuwsbrief

Aanvullende vragen? Mail naar info@vlietweg2santpoortnoord.nl

http://www.vlietweg2santpoortnoord.nl/

