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Inleiding 

Wensen en gebruik openbare ruimte 

Met de groei van de stad wordt de vraag hoe we de openbare 

ruimte willen inrichten steeds belangrijker. Daarom willen we 

graag weten hoe bewoners hun straat het liefst zien. De 

openbare ruimte is de ruimte die voor iedereen toegankelijk is, 

zoals straten en pleinen.  

 

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek als input 

voor het schrijven van nieuw parkeerbeleid. Parkeerbeleid is geen 

doel op zich, maar een middel om de stad leefbaar en bereikbaar 

te houden. Parkeren vindt op dit moment voor een groot deel 

plaats in de openbare ruimte.  

 

Peiling 

Van 26 november  t/m 9 december heeft IB Onderzoek een 

peiling over wensen en gebruik openbare ruimte gehouden onder 

de leden van het Bewonerspanel. 

 

Het Bewonerspanel telt 5.735 leden. Daarvan hebben 3.293 

leden de vragenlijst volledig ingevuld, wat neerkomt op een 

respons van 57%. Daarnaast hebben 130 respondenten de 

vragenlijst gedeeltelijk ingevuld.  

 

Vergeleken met de Utrechtse bevolking heeft het Bewonerspanel 

een oververtegenwoordiging aan hoogopgeleiden en Utrechters 

zonder migratieachtergrond. Jongeren zijn juist 

ondervertegenwoordigd. De resultaten zijn daardoor niet 

zondermeer te vertalen naar de (gemiddelde) mening van de 

Utrechter, maar geven wel een goede indicatie. Meer informatie 

over het Bewonerspanel Utrecht vindt u op de website 

www.utrecht.nl/bewonerspanel. 

Samenvatting 
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Groen en ruimte voor voetgangers belangrijke aspecten 

Panelleden vinden groen door (veel) bomen en ruimte om veilig 

te lopen belangrijk in hun straat. Ook hechten panelleden belang 

aan groen door struiken, planten, bloembakken e.d. en aan 

verkeersveiligheid. 

 

Oordeel over hoeveelheid ruimte voor voetgangers en groen 

door bomen positief 

7 op de 10 respondenten vindt dat er voldoende ruimte voor 

voetgangers is, 6 op de 10 is positief over het groen door bomen 

in de straat. Ook het aantal parkeerplaatsen in de straat wordt 

door 60% voldoende gevonden. Het grootste tekort is volgens de 

panelleden het aantal fietsklemmen (46% ‘(veel te) weinig’). 

 

Driekwart van autobezitters zet voertuig in openbare ruimte 

Van de autobezitters onder de respondenten geeft 75% aan het 

voertuig/de voertuigen in de openbare ruimte te zetten. Het 

aandeel fietsen dat in de openbare ruimte gestald wordt is 35%. 

Van de andere voertuigen wordt ongeveer een kwart in de 

openbare ruimte gezet. 

 

Oordeel over hoeveelheid parkeerplaatsen wisselend 

Bijna twee derde van de panelleden vindt dat er in de straat 

voldoende parkeerplaatsen voor auto’s zijn. Daartegenover vindt 

een kwart van de respondenten dat er onvoldoende 

parkeerplaatsen zijn. 7 op de 10 panelleden is van mening dat er 

zeker niet teveel parkeerplaatsen in de straat zijn.  

 

Oordeel over aantal fietsklemmen in de straat negatief 

Ongeveer de helft van de panelleden is van mening dat er niet 

voldoende fietsklemmen in de straat zijn. Slechts 2% van de 

panelleden vindt het aantal fietsklemmen te groot. 

 

Meningen verdeeld over tevredenheid inrichting van de straat 

4 op de 10 is tevreden over de inrichting van de straat. Het 

andere deel staat hier neutraal tegenover (29%), of is ontevreden 

over de inrichting van de straat (31%). 
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Belangrijke kenmerken openbare ruimte 

1. Welke van onderstaande mogelijkheden vindt u 

het belangrijkst in uw straat? 

 

 

• Panelleden kregen de mogelijkheid om 5 kenmerken van de 

openbare ruimte te noemen die zij het belangrijkst vinden. 

Groen door (veel) bomen wordt het vaakst belangrijk gevonden 

(ongeveer 2.500 keer genoemd). 

• Ook hechten panelleden belang aan ruimte om veilig te lopen, 

aan groen door struiken, planten, bloembakken e.d. en aan 

verkeersveiligheid. 
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• Andere belangrijke kenmerken (meer dan 1.000 keer 

genoemd) zijn ruimte om fietsen te stallen, ruimte om auto’s 

te parkeren in de straat en dat de straat toegankelijk is voor 

iedereen (ook mensen met een beperking). 

• Het minst vaak worden ruimte voor een geveltuin en 

speelvoorzieningen genoemd. 

Meerdere antwoorden mogelijk 
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Oordeel openbare ruimte 

2. Wat is uw oordeel over uw straat over de 

hoeveelheid… 

 

 

• Vooral de hoeveelheid ruimte voor voetgangers en groen door 

bomen wordt (meer dan) voldoende gevonden (70% en 62%). 

Ook ziet 60% van de panelleden de hoeveelheid 

parkeerplaatsen in de straat als (meer dan) voldoende. 

 

 

 

 

 

 

• Het grootste tekort is volgens de panelleden het aantal 

fietsklemmen (46% beoordeelt met (veel te) weinig). Ook de 

ruimte om fietsen te stallen wordt negatief beoordeeld: 43% 

vindt dat hier (veel te) weinig ruimte voor is. 
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Oordeel openbare ruimte 

2a. Wat is uw oordeel over uw straat over de 

hoeveelheid groen door bomen? 

 

 

• Ongeveer driekwart van de panelleden die wonen in Vleuten-De 

Meern is tevreden over de hoeveelheid groen door bomen. Ook 

de panelleden die in Overvecht wonen zijn tevreden over de 

hoeveelheid groen door bomen in de straat (75%). 

• In de binnenstad vindt bijna 40% de hoeveelheid groen door 

bomen te laag. 
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Oordeel openbare ruimte 

2b. Wat is uw oordeel over uw straat over de 

hoeveelheid groen door struiken, planten, 

bloembakken e.d.? 

 

 

• In Vleuten-De Meern is het grootste aandeel panelleden 

positief over de hoeveelheid groen door struiken, planten, 

bloembakken en dergelijke. 

• In de binnenstad wordt de hoeveelheid groen door struiken 

e.d. het vaakst beoordeeld met (veel) te weinig (47%).  

 

 

 

 

 

• Ook panelleden die in Noordwest wonen vinden de 

hoeveelheid groen door struiken e.d. (veel) te weinig (47%). 
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Oordeel openbare ruimte 

2c. Wat is uw oordeel over uw straat over de 

hoeveelheid parkeerplaatsen in de straat? 

 

 

• 47% van de panelleden die wonen in de wijk West vinden het 

aantal parkeerplaatsen in de straat (meer dan) voldoende. 

• In Vleuten-De Meern geeft 32% van de panelleden aan dat het 

aantal parkeerplaatsen in de straat (veel te) weinig is. 
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Oordeel openbare ruimte 

2d. Wat is uw oordeel over uw straat over de 

hoeveelheid ruimte om fietsen te stallen? 

 

 

• In Vleuten-De Meern zijn panelleden het meest positief over de 

hoeveelheid ruimte om fietsen te stallen (41% antwoordt met 

(meer dan) voldoende). 

• 55% van de panelleden die wonen in de wijk West vinden de 

ruimte om fietsen te stallen (veel) te weinig. 
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Oordeel openbare ruimte 

2e. Wat is uw oordeel over uw straat over de 

hoeveelheid fietsklemmen? 

 

• Veel panelleden beantwoordden de vraag met ‘weet niet, geen 

mening, niet van toepassing’. 

• In Noordwest is het aandeel panelleden dat vindt dat er (veel 

te) weinig fietsklemmen in de straat zijn het grootst (57%). 

• Ongeveer een vijfde van de panelleden in Zuidwest vinden de 

hoeveelheid fietsklemmen in hun straat (meer dan) voldoende. 
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Vervoermiddelen in de openbare ruimte 

3. Welke van de volgende vervoermiddelen heeft uw 

huishouden? 

 

• Bijna alle panelleden (95%) hebben een fiets of een elektrische 

fiets. Ook heeft bijna 80% van de panelleden een auto. 

4. Welke van onderstaande vervoersmiddelen plaatst 

u meestal in de openbare ruimte (niet op eigen 

terrein)? 

• Vooral autobezitters zetten hun auto in de openbare ruimte. 

Ongeveer  een kwart van de panelleden met een auto zet het 

voertuig niet in de openbare ruimte. 

• Het aandeel fietsen dat in de openbare ruimte gestald is, is 

35%. Van andere voertuigen (bakfiets/ligfiets, 

brommer/scooter, motor) staat ongeveer een kwart in de 

openbare ruimte.  

Meerdere antwoorden mogelijk 
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Stellingen 

5.1. Mijn straat heeft voldoende parkeerplaatsen 

voor auto's 

 

• Bijna twee derde van de panelleden vindt dat er in de straat 

voldoende parkeerplaatsen voor auto’s zijn. 

• Ongeveer een kwart is het (helemaal) oneens: er zijn 

onvoldoende parkeerplaatsen voor auto’s in de straat. 

5.2. Mijn straat heeft voldoende fietsklemmen 

 

 

• Ongeveer een op de vijf is van mening dat de straat voldoende 

fietsklemmen heeft (eens of helemaal eens).  

• Het grootste deel (51%) van de panelleden vindt dat er in de 

straat niet voldoende fietsklemmen zijn. 
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Stellingen 

5.3. In mijn straat zijn teveel parkeerplaatsen voor 

auto's 

 

• Bijna 7 op de 10 is het (helemaal) oneens met de stelling dat er 

teveel parkeerplaatsen voor auto’s zijn.  

• 16% staat neutraal tegenover deze stelling en 12% is het 

(helemaal) eens en vindt dat er teveel parkeerplaatsen voor 

auto’s in de straat zijn. 

5.4. In mijn straat zijn teveel fietsklemmen 

 

 

• Driekwart van de panelleden is het (helemaal) oneens met de 

stelling dat er teveel fietsklemmen in de straat zijn. 

• Slechts 2% vindt het aantal fietsklemmen in de straat te hoog.  
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Stellingen 

5.5. Ik ben tevreden over de inrichting van mijn 

straat 

 

• 39% van de panelleden is tevreden over de inrichting van de 

straat. Ongeveer een derde is neutraal: niet tevreden, niet 

ontevreden. 

• Ongeveer een derde (31%) is ontevreden over de inrichting van 

de straat. 
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