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1

Inleiding

In wijken die grenzen aan gebieden waar betaald parkeren van kracht is, wordt vaak geparkeerd
door forenzen of bezoekers. Hierdoor kan een tekort aan parkeerruimte voor de bewoners en de
zakelijk belanghebbenden ontstaan. Een oplossing voor de leefbaarheidsproblemen die het tekort
aan parkeerruimte met zich meebrengt, kan zijn om betaald parkeren in te voeren in combinatie
met het tegen een relatief laag, maar kostendekkend tarief verstrekken van parkeervergunningen
aan bewoners.
Voordat de gemeente besluit om betaald parkeren in te voeren wordt een proces doorlopen dat
staat beschreven in het document ‘spelregels invoering betaald parkeren voor de gemeente
Nijmegen 2017’1. In deze beleidsregels worden de processtappen en voorwaarden beschreven
waaraan moet worden voldaan om betaald parkeren in te voeren in een gebied.
Onderdeel van het proces zijn twee onderzoeken: een parkeerdrukonderzoek en een
draagvlakonderzoek. Het parkeerdrukonderzoek is reeds uitgevoerd in maart 2017. Uit het
parkeerdrukonderzoek bleek dat de parkeerdruk in een (gedeelte van) de wijk Biezen op enig
meetmoment hoger was dan 80%. Daarom is een draagvlakonderzoek onder belanghebbenden
uitgevoerd in het onderzoeksgebied.
Het draagvlakonderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het programma Mobiliteit. De verwerking
van de vragenlijsten is gedaan door Ecorys. Voorliggende rapportage beschrijft de resultaten van
dit draagvlakonderzoek.
In hoofdstuk twee vindt u een korte verantwoording van het onderzoek waarna we in hoofdstuk drie
de resultaten bespreken.

1

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Nijmegen/467031/467031_1.html
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2

Onderzoeksverantwoording

Op 17 november 2017 heeft de gemeente Nijmegen een enquête (zie bijlage 1) verstuurd naar de
bewoners en bedrijven van de centrale wijk de Biezen (het bevragingsgebied, figuur 1) met de
vraag of zij voorkeur hebben voor het invoeren van gereguleerd parkeren of niet. De enquête kon
tot 15 december teruggestuurd worden naar de gemeente. Voorafgaand aan de enquête heeft de
gemeente een informatieavond gehouden waarop alle bewoners zijn uitgenodigd.
Er zijn twee mogelijkheden: of er wordt betaald parkeren ingevoerd, of niet. De enquête is geldig bij
een respons van 50%. De invoering van betaald parkeren gaat alleen door indien meer dan 50%
van de respondenten vóór de invoering van betaald parkeren is.
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3

Resultaten

3.1

Respons
In totaal zijn 1.465 Enquêtes uitgestuurd en zijn er 701 teruggestuurd waarvan er 689 volledig zijn
ingevuld en gebruikt kunnen worden (uniek enquêtenummer, antwoord en straat). Dit is een
respons van 47% en daarmee is de enquête niet geldig volgens de ‘Spelregels invoering betaald
parkeren voor de gemeente Nijmegen 2017’. In onderstaande figuur ziet u tevens het
responspercentage per straat.
Figuur 1 Onderzoeksgebied De Biezen inclusief responspercentage, Nijmegen
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3.2

Draagvlak voor gereguleerd parkeren in de Biezen
Onderstaande grafiek geeft aan dat 88% van de respondenten in het gehele enquêtegebied tégen
het invoeren van gereguleerd parkeren is en slechts 12% vóór de invoer van gereguleerd parkeren.
Er is dus nagenoeg geen draagvlak om gereguleerd parkeren in te voeren.
Figuur 2 Percentage voorkeur wel/geen betaald parkeren in onderzoeksgebied de Biezen (N=689)
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Verdeling voorkeur betaald parkeren over onderzoeksgebied
Onderstaande grafiek geeft weer hoeveel procent van een straat een voorkeur heeft voor het
invoeren van gereguleerd parkeren. Het percentage vóórstemmers varieert van 0%
(Biezendwarsstraat, Waalstraat, Verax, Victor, Maasstraat, Niersstraat) tot en met 15%
(Bronsgeeststraat). Op straatniveau wordt de drempelwaarde van 50% vóór invoering van betaald
parkeren bij geen enkele straat gehaald.
Figuur 3 Percentage per straat met voorkeur voor betaald parkeren (n=689)
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De kaart hieronder laat eerder getoonde figuur geografisch zien en geeft weer hoe de
vóórstemmers zijn verdeeld in de wijk. Voor alle straten geldt dat de percentages voorstanders vóór
de invoering van gereguleerd parkeren laag ligt. Te zien is dat de grote straten (Marialaan,
Voorstadslaan) én de zijstraten van deze straten het grootste percentage respondenten hebben die
vóór de invoering van gereguleerd parkeren zijn. Hiertegenover staat dat de kleinere straten in het
hart van de wijk het hoogste percentage tégenstemmers hebben.
Figuur 4 Verdeling respondenten met de voorkeur voor de invoer van betaald parkeren op straatniveau
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3.4

Opmerkingen van bewoners
Sommigen bewoners hebben op de enquêtes opmerkingen geschreven. Onderstaande tabel bevat
alle geaggregeerde opmerkingen op straatniveau verdeeld naar voorkeur voor wel/geen betaald
parkeren
Tabel 1 Geaggregeerde opmerkingen van respondenten
Straat

Voor/tegen

Opmerking

Biezenstraat

voor

Liefst hele wijk betaald parkeren

Bronsgeeststraat

voor

In de straat hebben we vooral last van centrumbezoekers, bewoners
van nieuwbouw in de buurt en forenzen die onze straat gebruiken voor
parkeren auto. Voorstel het alles of niets principe loslaten en in
specifieke gedeelten betaald parkeren invoeren.

Marialaan

voor

Last van centrumbezoekers en vakantiegangers (via Schiphol) die
langdurig voor de deur parkeren. Wellicht moet de gemeente de grote
straten aanpakken zoals de Biezenstraat, Voorstadslaan en Marialaan.

Weurtseweg

voor

Betaald parkeren invoeren bij de Lijnbaanstraat, de dijk en eromheen.
Het staat er dagelijks vol met auto's.

Biezenstraat

tegen

Boomvalkstraat

tegen

Geen parkeerproblemen. Ruim 90% van de auto's is van bewoners. Ik
heb slechts eenmaal moeten uitwijken voor parkeerplek.
Het probleem zit niet in 'vreemdparkeerders' maar in de aantallen
voertuigen per huishouden.

Bronsgeeststraat

tegen

Of alléén voor vergunningshouders, maar géén betaald parkeren.

Graspieperhof

tegen

Geen behoefte aan een blauwe zone noch aan een parkeervergunning.

Maasstraat

tegen

1.

Had graag bij afwezigheid een terugkoppeling van de
informatiebijeenkomst gekregen.

2.

Mist redenering achter hoogte abonnementsgelden

3.

Liever zones voor vergunninghouders

4.

Jammer dat in milieubewust Nijmegen zo'n enquête nog op
papier wordt gehouden. Dit moet toch digitaal kunnen?

5.
Scholeksterstraat

tegen

Goed dat buurtbewoners wel betrokken worden.

Er is altijd genoeg plek. Belachelijk dat je bij invoering dan zou moeten
betalen voor een vergunning.

Sperwerstraat

tegen

De kosten voor het betaald parkeren voor bewoners zijn buitensporig
hoog. Een significante verlaging van deze kosten zou mijn mening
wellicht doen veranderen.

Zwaluwstraat

tegen

Er is voldoende parkeerruimte. Waarom liggen er nu weer opties open
voor betaald parkeren? Het enige drukte punt is met de vierdaagse,
zoals geheel Nijmegen!!!"

Zwaluwstraat

tegen

Niet betaald parkeren gewenst.

Zwaluwstraat

tegen

De dorpse sfeer behouden. De straat heeft voldoende legen
plekken/parkeermogelijkheden.
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Bijlage 2 Enquête invulformulier
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Over Ecorys

Ecorys is een toonaangevend internationaal onderzoeks- en adviesbureau dat zich richt op de
belangrijkste maatschappelijke uitdagingen. Door middel van uitmuntend, op onderzoek gebaseerd
advies, helpen wij publieke en private klanten bij het maken en uitvoeren van gefundeerde
beslissingen die leiden tot een betere samenleving. Wij helpen opdrachtgevers met grondige
analyses, inspirerende ideeën en praktische oplossingen voor complexe markt-, beleids- en
managementvraagstukken.
Onze bedrijfsgeschiedenis begon in 1929, toen een aantal Nederlandse zakenlieden van wat nu
beter bekend is als de Erasmus Universiteit, het Nederlands Economisch Instituut (NEI) oprichtten.
Het doel van dit gerenommeerde instituut was om een brug te slaan tussen het bedrijfsleven en de
wereld van economisch onderzoek. Het NEI is in 2000 uitgegroeid tot Ecorys.
Door de jaren heen heeft Ecorys zich verspreid over de wereld met kantoren in Europa, Afrika, het
Midden-Oosten en Azië. Wij werven personeel met verschillende culturele achtergronden en
expertises, omdat wij ervan overtuigd zijn dat mensen met uiteenlopende eigenschappen een
meerwaarde kunnen bieden voor ons bedrijf en onze klanten.
Ecorys excelleert in zeven werkgebieden:
- Economic growth;
- Social policy;
- Natural resources;
- Regions & Cities;
- Transport & Infrastructure;
- Public sector reform;
- Security & Justice.
Ecorys biedt een duidelijk aanbod aan producten en diensten:
- voorbereiding en formulering van beleid;
- programmamanagement;
- communicatie;
- capaciteitsopbouw (overheden);
- monitoring en evaluatie.
Wij hechten waarde aan onze onafhankelijkheid, onze integriteit en onze partners. Ecorys geeft om
het milieu en heeft een actief maatschappelijk verantwoord ondernemingsbeleid, gericht op
meerwaarde voor de samenleving en de markt. Ecorys is in het bezit van een ISO14001-certificaat
dat wordt ondersteund door al onze medewerkers.

NL2130-32611
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