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Notat om evaluering af parkering i Varde Kommune
På baggrund af diverse forespørgsler og ønsker fra borgere gennemførte Varde Kommune i februar 2019
en evaluering angående parkering i kommunen.
Spørgeskemaet blev sendt til 20 institutioner/foreninger som repræsenterer interessenter med kontakt
og kendskab til borgere hvoraf følgende 9 har svaret:








Politiet
Ølgod Handel og Erhverv
Oksbølby
Nr. Nebel Håndværker og Handelsstandsforening
Henne Strand Handelsstandsforening
Udviklingsrådet i Blåvandshuk
Udviklingsrådet for Ølgod

Spørgsmål til deltagerne samt resumé af besvarelserne:


Er antal af parkeringspladser tilfredsstillende?
Antallet af p-pladser er generelt tilfredsstillende, der ønskes flere pladser i Henne Strand gerne
bynært og i Blåvand og Oksbøl, især i højsæson.



Er placeringen af parkeringspladser tilfredsstillende?
Placeringen er generelt tilfredsstillende. I Varde by ønskes parkering på Torvet.
Er vejvisningsskiltning til parkeringspladserne tilfredsstillende?
Skiltningen trænger generelt til forbedring. Varde by ønsker elektronisk vejvisning, Blåvand
mangler henvisning til private p-pladser, Henne Strand mangler skilte.





Er skiltning om tidsbegrænsninger på pladserne tydelige?
Generelt ja, dog mangler der et skilt på Storegade i Ølgod



Er tidsbegrænsningerne rimelige?
Ja.
I Nr. Nebel ønskes evt. ophævelse af tidsbegrænsningen på parkeringen langs Bredgade.



Er antal og placering af handicap p-pladser tilfredsstillende?
Generelt ja. Mangler handicappladser i Henne Strand og genafmærkning ved Ølgod hallerne. I
Oksbøl parkerer ”ikke handicap” bilister tit på de reserverede handicappladser.



Er der bemærkninger til kommunens parkeringskontrol, P-Nord?
Nej, bortset fra Nr. Nebel, hvor bilister føler sig jagtet.



Øvrige bemærkninger:
Trafikale problemer ved Kvickly i Varde – P-pladsen er ejet af Kvickly, men har været tilgængelig
for offentligheden. Kvickly meldte sig for godt et år siden ud af p-kontrollen grundet klager fra
kunder. Pladsen har status som privat parkering.
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