
Procedure 
Op grond van de procedure voor de invoering van betaald parkeren wordt 
betaald parkeren alleen ingevoerd wanneer de parkeerdruk hoog is (dat wil 
zeggen dat bijna alle parkeerplaatsen in de buurt bezet zijn), én wanneer 
bewoners en ondernemers in meerderheid voor betaald parkeren zijn. 
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Uitslag internetpeiling betaald parkeren Q4 2019 
Van 23 september tot en met 13 oktober 2019 en van 2 oktober tot en met 22 oktober 2019 is er in 10 gebieden een 
internetpeiling gehouden. Doel van de peiling is om inzicht te krijgen in de voorkeur van bewoners en ondernemers 
voor de invoering van betaald parkeren. Bewoners en ondernemers hebben een uitnodiging en herinnering ontvangen 
voor het invullen van een online vragenlijst. Elk adres heeft een brief ontvangen. Met een unieke code kon de 
vragenlijst ingevuld worden. 
 
Resultaat 
In alle gebieden is het minimale responspercentage van 30% behaald en is de stemming geldig. 
 
Tabel uitslag peiling 23 september t/m 13 oktober 2019 

  

VOOR 
invoering 
betaald 

parkeren 

TEGEN 
invoering 
betaald 

parkeren 

vóór invoering 
betaald 

parkeren, als 
betaald parkeren 
wordt ingevoerd 

in gebied 
Hoogravenseweg 

WEET 
NIET/Geen 

mening 
Respons Aangeschreven 

Respons 
in % 

  aantal aantal aantal aantal aantal aantal % 
Aquamarijnlaan 42 20 nvt 1 63 99 63,6% 
Robijnlaan 23 2 nvt 0 25 31 80,6% 
Westravenstraat 
e.o. 

93 68 nvt 3 164 285 57,5% 

Kemal 
Ataturkstraat e.o.  

80 65 nvt 1 146 193 75,6% 

Hoogravenseweg 
e.o. 

230 238 nvt 6 474 774 61,2% 

Verlengde 
Hoogravenseweg 
Noord e.o.  

19 117 41 1 178 271 65,7% 
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Tabel uitslag peiling Rijnsweerd Zuid 2 oktober t/m 22 oktober 2019 

  

VOOR 
invoering 
betaald 

parkeren 

TEGEN 
invoering 
betaald 

parkeren 

alleen vóór 
betaald 

parkeren 
wanneer 
betaald 

parkeren 
wordt 

ingevoerd in 
één van de 

gebieden 1A, 
2A, 2B 

WEET 
NIET/Geen 

mening 
Respons Aangeschreven 

Respons 
in % 

  aantal aantal aantal aantal aantal aantal % 
Deelgebied 1A 233 82 nvt 5 320 434 73,7% 
Deelgebied 1B 31 76 20 0 127 157 80,9% 
Deelgebied 2A 82 31 nvt 0 113 148 76,4% 
Deelgebied 2B 79 10 nvt 0 89 119 74,8% 
 

In de gebieden Westravenstraat e.o. en Kemal Ataturkstraat e.o. konden bewoners kiezen uit twee venstertijden; 
maandag t/m vrijdag 06.00-11.00 uur of maandag t/m zaterdag 09.00-21.00 uur. In het gebied Westravenstraat 
e.o. heeft een meerderheid gekozen voor de venstertijd van maandag t/m zaterdag van 09.00-21.00 uur. In het 
gebied Kemal Ataturkstraat e.o. heeft een meerderheid gekozen voor de venstertijd van maandag t/m vrijdag 06.00-
11.00 uur. 

Tabel uitslag venstertijd 

  
Maandag tot en met 
vrijdag van 6.00 tot 
11.00 uur 

Maandag tot en met 
zaterdag van 9.00 tot 
21.00 uur 

Weet niet/geen mening 

  aantal aantal aantal 
Westravenstraat e.o. 58 84 22 
Kemal Ataturkstraat e.o.  114 24 8 
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