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Draagvlakmetingen betaald parkeren 

Belangrijkste resultaten 
• In de drie buurten waar een draagvlakmeting is gehouden, is de meerderheid van de 

bewoners tegen invoering betaald parkeren. 

• In elk van de buurten is de respons hoger dan 30%.  

 

Buurt Tegen invoering Respons Uitnodigingen 

Spinozaplantsoen e.o. 85 (73%) 117 (41%) 285 

Tuindorp Oost (Lamérislaan e.o.) 193 (63%) 304 (48%) 638 

Rijnsweerd Zuid (Acteursbuurt) 356 (78%) 457 (77%) 593 

Totaal 634 (72%) 878 (57%) 1.528 

Draagvlakmetingen april 2015 
Van 12 maart t/m 5 april 2015 is in drie buurten een draagvlakmeting gehouden. Doel van de 

meting is om inzicht te krijgen in de voorkeuren van bewoners en ondernemers over de invoering 

van betaald parkeren in hun buurt. De drie buurten zijn: 

• Spinozaplantsoen e.o. 

• Tuindorp Oost (Lamérislaan e.o.) 

• Rijnsweerd Zuid (Acteursbuurt) 

 

Ook is gevraagd welke tijden de voorkeur hebben als betaald parkeren in de buurt wordt ingevoerd. 

Daarnaast is het mogelijk om via de peiling uw wensen voor de verbetering van de leefbaarheid in 

uw buurt kenbaar te maken.  

Procedure 
De procedure voor de invoering van betaald parkeren is recent aangepast. Betaald parkeren wordt 

alleen ingevoerd wanneer de parkeerdruk hoog is én wanneer bewoners en ondernemers in 

meerderheid voor betaald parkeren zijn. Voor de geldigheid van het draagvlakonderzoek is het van 

belang dat meer dan 30% van de bewoners de vragenlijst invult.  

Methode 
Bewoners en ondernemers in het onderzoeksgebied 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. Bij de uitnodigingsbrief is een wijkbericht met de 

uitnodiging mee gestuurd. In het wijkbericht is verwezen naar een informatieavond.  
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Tabellen 
 

1. Bent u voor of tegen de invoering van betaald parkeren in uw buurt? 

 

Voor Tegen Weet niet/geen 

mening 

Spinozaplantsoen e.o. 29 (25%) 85 (73%) 3 (3%) 

Tuindorp Oost (Lamérislaan e.o.) 101 (33%) 193 (63%) 10 (3%) 

Rijnsweerd Zuid (Acteursbuurt) 91 (20%) 356 (78%) 10 (2%) 

Totaal 221 (25%) 634 (72%) 23 (3%) 

 

 

2. Als betaald parkeren in uw buurt wordt ingevoerd, welke venstertijd voor betaald 

parkeren heeft dan uw voorkeur?    

 

Ma t/m za 

9.00 – 21.00 uur 

Ma t/m vr 

6.00 – 11.00 uur 

Weet niet/geen 

mening 

Spinozaplantsoen e.o. 34 (29%) 59 (50%) 24 (21%) 

Rijnsweerd Zuid (Acteursbuurt) 73 (16%) 319 (70%) 64 (14%) 

Totaal 107 (19%) 378 (66%) 88 (15%) 

 

3. Welke suggestie heeft u voor de leefbaarheid in uw buurt? 

   Aantal suggesties 

Spinozaplantsoen e.o.   42 

Tuindorp Oost (Lamérislaan e.o.)   101 

Rijnsweerd Zuid (Acteursbuurt)   165 

Totaal   308 

 

 

 


