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Peiling tijden betaald parkeren 

Rijnsweerd Zuid 

Belangrijkste resultaten  

• De respons in zowel de Acteursbuurt (73%) en Wijsgerenbuurt (65%) is hoog. 

• 58% van de bewoners en ondernemers van de Acteursbuurt is tegen invoering betaald 

parkeren.  

• 51% van de bewoners en ondernemers van de Wijsgerenbuurt is tegen invoering betaald 

parkeren. Daar komt nog 16% bovenop van de stemmers die alleen voor invoering zouden 

zijn als in de Acteursbuurt betaald parkeren ingevoerd zou worden. 

 

Acteursbuurt 

Bent u voor of tegen de invoering van betaald parkeren in uw buurt, 

conform het voorstel? n % 

voor invoering betaald parkeren 171 40% 

tegen invoering betaald parkeren 249 58% 

weet niet/geen mening 11 3% 

totaal 431 100% 

 

Als betaald parkeren in uw buurt wordt ingevoerd, welke venstertijd 

voor betaald parkeren heeft dan uw voorkeur? n % 

maandag tot en met vrijdag van 6.00 tot 11.00 318 74% 

maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 21.00 uur 93 22% 

weet niet/geen mening 19 4% 

totaal 430 100% 

 

 

 

Wijsgerenbuurt 

Bent u voor of tegen de invoering van betaald parkeren in uw buurt, 

conform het voorstel? n % 

voor invoering betaald parkeren 77 31% 

tegen invoering betaald parkeren 126 51% 

voor invoering betaald parkeren, alleen als in de Acteursbuurt betaald 

parkeren wordt ingevoerd 39 16% 

weet niet/geen mening 3 1% 

totaal 245 100% 

 

Als betaald parkeren in uw buurt wordt ingevoerd, welke venstertijd 

voor betaald parkeren heeft dan uw voorkeur? n % 

maandag tot en met vrijdag van 6.00 tot 11.00 181 75% 

maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 21.00 uur 57 23% 

weet niet/geen mening 6 2% 

totaal 244 100% 
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Peiling tijden betaald parkeren voorjaar 2016 

Van 4 t/m 27 maart 2016 is in het gebied Rijnsweerd Zuid een peiling gehouden in de Acteursbuurt 

en Wijsgerenbuurt. Doel van de peiling is om inzicht te krijgen in de voorkeur van bewoners en 

ondernemers over de tijden van betaald parkeren in hun buurt. In totaal hebben 594 bewoners en 

ondernemers uit de Acteursbuurt en 376 bewoners en ondernemers uit de Wijsgerenbuurt een 

uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de peiling. Voor de Acteursbuurt is 431keer (73%) 

keer de vragenlijst ingevuld, voor de Wijsgerenbuurt is 245 keer (65%) de vragenlijst ingevuld. Naast 

de voorkeur voor venstertijd was het mogelijk om via de peiling wensen voor de verbetering van de 

leefbaarheid in de buurt kenbaar te maken. In totaal hebben 204 bewoners en ondernemers een 

suggestie doorgegeven aan de gemeente. 

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 mee 

gestuurd.  


