
 

 

 

 

Pamflet Bereikbaarheid en Parkeren 

Gastvrij Arnhem: bereikbaar voor iedereen 

 

De Arnhemse binnenstad weer in de top 10 van aantrekkelijke binnensteden. 

Dat is het doel dat de gezamenlijke ondernemersorganisaties in Arnhem zich 

hebben gesteld.  

Een goede bereikbaarheid per auto, fiets, OV of lopend is van groot belang. Daarom stelt 

PBA een aantal concrete acties voor op het gebied van bereikbaarheid en parkeren. In dit 

pamflet noemen wij concrete acties die op korte termijn ingevuld kunnen worden en 

onderwerpen die een belangrijke plaats op de beleidsagenda verdienen. 

Het PBA is uiteraard altijd bereid tot toelichting, overleg en hulp bij de uitvoering en/of 

het verder uitbouwen van het draagvlak. 

Korte termijn 

Een aantal acties kan op korte termijn gerealiseerd worden, dan wel lopende initiatieven 

die versneld kunnen worden: 

1. Aanpak Gele Rijdersplein / Looierstraat 

Toegankelijk maken van Gele Rijdersplein en Looierstraat voor autoverkeer en parkeren. 

2. Introductie Flitsparkeren 

Op diverse plekken in de binnenstad ruimte bieden voor kort parkeren (30 tot 60 

minuten). Denk hierbij aan de omgeving Rozet, Looierstraat/Gele Rijdersplein en 

Beekstraat.  

3. Gastvrijheid parkeergarages verhogen 

Zorgen voor een goede bewegwijzering naar én in de parkeergarages. Parkeergarages 

opplussen tot ‘city service centers’ dus met extra voorzieningen als toiletten, paraplu-

uitleen, kluisjes, buggyverhuur, pinautomaat etc.  

4. Parkeren inzetten als loyaliteits-instrument 

De mogelijkheid om ondernemers de parkeerkosten van hun klanten te laten betalen 

verder uitbreiden en beter onder de aandacht brengen. (De ondernemer betaalt achteraf 

de daadwerkelijk gemaakte parkeerkosten.) 

5. Aanpak fietsparkeren 

 Betere handhaving gericht op de bestrijding van zwerf- en weesfietsen. 

Uitbreiding van de fietsparkeercapaciteit met name op die punten waar nu 

overlast ontstaat (Weverstraat, Willemsplein, Walstraat, Johny van Doornplein). 

 Uitbreiding van het aantal bewaakte gratis fietsparkeerplekken op logische, goed 

vindbare en aanrijdbare plekken (niet alleen sturen op aantallen). 

 



 

 

 

 

 

6. Handhaving venstertijden 

Ter verhoging van de gastvrijheid en de veiligheid in het winkelgebied ondernemers beter 

voorlichten over de venstertijden (regels op 1 A4), het scherper oordelen over het 

uitgeven van vergunningen (zijn uitzonderingen ‘verse producten’ nodig?) en het 

strenger handhaven.  

Lange(re) termijn 

7. Doorstroming 

Het verbeteren van de doorstroming richting Oosterbeek ter plaatse van de Langstraat, 

o.a. door het instellen van tweerichtingsverkeer, het verwijderen van de vluchtheuvel en 

het aanpassen van signing. 

8. Parkeermaatregelen 

 Parkeercapaciteit blauwe golven handhaven en deze toezegging bevestigen; 

 Parkeergarages toegankelijk maken voor (zakelijke) vergunninghouders (niet op 

kenteken) zodat gasten op maaiveld kunnen parkeren; 

 Op marktdagen extra parkeerplaatsen op maaiveld creëren ten behoeve van 

marktbezoekers. 

 Beleidsvorming 

9. Helder, consequent parkeerbeleid 

Komen tot een helder, consequent en toekomstbestendig parkeerbeleid dat bijdraagt aan 

de aantrekkelijkheid van de Arnhemse binnenstad. 

 Het aantal parkeerplaatsen niet verminderen, maar uitbreiden gelijkelijk verdeeld 

langs de hele ring. Ten behoeve van de bezoekers juist ook op maaiveldniveau;  

 Komen tot een vast en laag parkeertarief, voor de periode van 09.00 tot 23.00 

uur van 1,50 per uur; 

 Het tarief voor abonnementhouders verlagen. 

 10. Doorsteken en keerlussen 

Wij stellen het eenrichtingsprincipe van de ring niet ter discussie. Wel moeten op zes á 

zeven plekken doorsteek- en keerlussen gemaakt worden zodat: 

 De binnensingels makkelijker en veiliger bereikt kunnen worden; 

 Er bij het missen van een afslag een herstelmogelijkheid is (het ontbreken hiervan 

wordt als ongastvrij ervaren). 

11. Omvang voetgangersgebied 

Onderzoek naar de mogelijkheden om het exclusieve voetgangersgebied te verkleinen 

door bijvoorbeeld shared space voor voetgangers, fietsers en auto’s om zo in te spelen 

op de veranderende functie van de, compacte, binnenstad. 

 

 

 

Platform Binnenstad Arnhem is een samenwerking van: OndernemersKontakt Arnhem, Vereniging City Centrum 

Arnhem, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Arnhem, CultuurNetwerk Arnhem, Vereniging van Eigenaren 

Citycenter Arnhem en Grootwinkelbedrijf Arnhem. 


