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VERSLAG VAN EEN ENQUETE ONTRENT HET PARKEERPROBLEEM IN DE NEDERLANDSE 

GEMEENTEN MET EEN STEDELIJK KARAKTER. 

1. Inleiding  

In het kader van het onderzoek naar de parkeerproblematiek in de Nederlandse 

gemeenten werd besloten eerst een vooronderzoek te houden, om op basis van 

de resultatcn van dit vooronderzoek te komen tot een uitgewerkt plan voor 

een volgende fase van het project. 

Het vooronderzoekwerd gehouden in de vorm van een schriftelijke enquete 

onder de besturen van de gemeenten met een stedelijk karakter x) . In de 
xx) 

vragenlijst werd gevraagd in welke wijken van de gemeenten zich parkeerpro- 

blemen voordeden gedurende welke (piek)uren. Tevens werd gevraagd een schat-

ting te maken van het aantal verkeerd geparkeerde voertuigen in die wijken 

gedurende de piekuren. Daarnaast werd gevraagd of zich in de gemeenten ook 

"evenementgebonden" parkeerprobleemsituaties voorde den. Hierbij denke men 

aan sportgebeurtenissen, tentoonstellingen, markten e.d., maar ook aan zieken-

huizen, vooral rond de bezoekuren. Tot slot werd gevraagd of de parkeersitua-

tie in de gemeenten een ernstig probleem vormde, of er maatregelen op dit 

gebied waren getroffen (en zo ja: welke), en of men bereid was deel te nemen 

aan de tweede fase van het onderzoek, waarin dieper op de problematiek zou 

worden ingegaan. 

Door deze vraagstelling zou het vooronderzoek enerzijds informatic kunnen 

opleveren omtrent omvang en aard van het landelijke parkeerprobleem, terwijl 

anderzijds aanzetten voor de opzet van de tweede fase van het vervolgonder-

zoek zouden kunnen worden ontwikkeld, terwijl de selectie van de gemcenten 

waar het vervolgonderzoek zou plaatsvinden eveneens (mede) op basis van de 

resultaten van de enqute zou kunnen plaatsvinden. 

In het vervolg van dit rapport wordt eerst verslag gedaan van een mislukking 

(2), te weten het resultaat van de vraag naar de schatting van het aantal 

foutief geparkeerd staande voertuigen gcdurende de spitsuren. Daarna (in 3) 

besteden we aandacht aan de ernst van het parkecrprobleem in de verschillende 

gemeenten, om in (4)over te gaan tot een bespreking van de typeringen van de 

wijken waar het parkeerproblecm zich vooral manifestcert en de n evenement-

gebonden" parkeerproblemen. 

x) Volgcns de CBS typologic: Alle B3 en C-gemeenten, zie bijlagen I en II. 

xx) Zie bijlage III. 
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2. De omvang van het parkeerprobleem in termen van het Aantal verkeerd 

Bij de beantwoording van de vragen naar de schatting van het aantal gepar-

keerd staande voertuigen is men in een zeer groot aantal van de 249 aange-

schreven gemeentenN)  kennelijk op een interpretatieprobleem gestuit. Reeds 

kort na de verzending van de enqu'ete werd door of namens enkele gemeente- 

besturen gevraagd wat de bedoeling was: of een schatting van het aantal 

"parkeerbonnen" dat werd uitgeschreven, of een schatting van het aantal 

onjuist geparkeerde voertuigen. In de gevallen waar contact werd gezocht 

hebben wij de beoogde interpretatie van de vraag duidelijk kunnen maken. 

Uit de ontvangen antwoorden, met name de zeer lage aantallen die door enkele 

grote gemeenten werden opgegeven, moet echter worden afgeleid dat het ge-

noemde interpretatieprobleem bij mcerdere gemeenten heeft gespeeld, en tot 

een niet bedoelde uitkomst heeft geleid. Hierdoor is de getalsmatige bepaling 

van de ernst van het parkeerprobleem in feite onmogelijk geworden. We zullen 

hieraan dan ook geen aandacht nicer besteden in het vervolg van dit verslag. 

Wel geven we in 2.1. een samenvatting van de schattingen van de drie groot-

ste gemeenten. 

2.1. De omvang van het parkeerprobleem in de gemeenten  Amsterdam, 's-Gra-

venhage en Rotterdam 

De drie grootste gemeenten, dus Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, hadden vrij 

veel moeite met het geven van globale schattingen. Met name de gemeente Den 

Haag. Deze laatste gemeente echter had onderzoek laten verrichten naar de 

bereikbaarheid van de binnenstad, in verband met een schatting van de ef-

fecten van een te voeren parkeerbeleid. De spits van de parkeerdruk was, 

zowel op zaterdag als op gewone werkdagen 's-middags rond 15 uur. Op werk-

dagen was dan 105% van de legale parkeercapaciteit bezet. Dit betekent ech-

ter niet dat dan 5% in overtreding stond, maar meer, omdat tevens bleek dat 

legale parkeermogelijkheden onbenut bleven. Hoogste bezettingsgraad van de 

legale capaciteit bleek 87% te zijn. In totaal bleek dat in de Haagse binnen- 



stad op werkdagen het foutparkeren opliep tot 18% van de legale capaci-

telt, oftewel + 1050 verkecrd geparkeerde voertuigen (15.00 uur). Om 

11 uur bleek dit aantal + 800 te zijn, en om 16 uur eveneens + 800. Op 

zaterdagen was het beeld minder; op het piekuur (15.00 uur) bedroeg her 

aantal foutgeparkeerde auto's 15% van de legale capaciteit (+ 750 auto's) 

bij een bezettingsgraad van de lcgale capaciteit van 78%. Het aantal ge-

parkeerde auto's (legaal + illegaal) bedroeg op werkdagen in een deelge-

bied van de Haagse binnenstad 119% van de lcgale capaciteit, en op za-

terdag zelfs 124%, bij een bezettingsgraad van de legale capaciteit van 

98%, respectievelijk 97%. (Cijfers Den Haag, 1977). 

In de binnenstad van Amsterdam werd de legale parkeercapaciteit geschat 

op 25.500 plaatsen. Er werden te 15.00 uur echter 27.784 voertuigen aan-

getroffen (= 109% van de legale capaciteit). Dit zou resulteren in 2283 

foutief geparkeerde auto's. Door onbczet blijven van legale capaciteit 

ter groote van 2420 legaal opengebleven plaatsen moet het aantal onwet-

tig geparkcerde auto's dus gesteld worden op 4703, oftewel 18% van de 

legale capaciteit. (Ter vergelijking: Den Haag eveneens 18%). In een deel-

gebied van de binnenstad van Amsterdam werden te 15.00 uur ruim twee maal 

zoveel geparkeerde vocrtuigen aangetroffen als de legale capaciteit van 

dat deelgcbied bedroeg (cijfers: 1975). 

Zowel in Den Haag als in Amsterdam dient bij het interpreteren van de 

cijfers bedacht worden dat onder foutparkeren wordt verstaan het parkeren 

op plaatsen waar dat verboden is. Derhalve bleven bijv. parkeermeterover-

tredingen buiten beschouwing. In beide steden geldt dus dat het totaal 

aantal foutgeparkeerde voertuigen, of beter, het aantal parkeerovertre-

dingen nog aanzienlijk hoger kan zijn dan de bier gegeven cijfers aange-

ven. Amsterdam schat dit extra aantal op + 3000, zodat het totaal van 

deze gemeente (alleen binnenstad) komt op + 8000 gelijktijdig in over-

treding staande auto's op werkdagen, 's-middags 15.00 uur. 

In de gemeente Rotterdam blijken de parkecrproblemen zich vooral 's-nachts 

in de woonwijken voor te doen. In de 29 genoemde wijken dedcn zich de 

parkeerproblemen 's-nachts in 22 wijken voor (geschat aantal foutgepar-

keerde voertuigcn 16.600). Overdag in 3 wijken (1760 foutgeparkeerde 

voertuigen), terwijl in 4 wijken zich zowel overdag als 's-nachts par-

keerproblemen voordeden (1400 foutgeparkeerde voertuigen). Vergelijkingen 

met legale capaciteit werden door de gemeentc Rotterdam niet gcmaakt. De 
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problemen bestaan vooral in het parkeren op trottoirs en in groenstroken 

en op stop- en parkeerverboden. Hiertegen kan men niet voldoende repres-

sief optreden door een te geringe omvang van het aantal parkeercontro-

leurs en niet volledige inzetbaarheid van de aanwezige parkeercontroleurs. 

Regulerend optreden vindt in Rotterdam plaats door, gelijk in Amsterdam, 

encrzijds het plaatsen van paaltjes e.d. waardoor het parkeren op onge-

wenste plaatsen onmogelijk wordt en anderzijds het cre .6ren van nieuwe 

legale parkeercapaciteit (dijkparkeergarages). 



3.1. Iiet aantal fout  geparkeerde voertuigen en desepercipieerde ernst 
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3.  De ernst van  het:parkeerprobleem in de Nederlandse gemeenten. 

Hocwel this de bepaling van de ernst van het parkeerprobleem aan de hand 

van de schatting van het aantal foutief geparkeerde voertuigen niet moge-

lijk is gebleken, beschikken we nochtans over een drietal gegevens die 

eveneens als ernstindicatoren kunnen worden opgevat, te weten: 

1. het antwoord op de vraag of het aantal foutief geparkeerde voertuigen 

het gemeentebestuur aanleiding geeft om te spreken van een "ernstig" 

probleem; 

2. het antwoord op de vraag of er bijzondere maatregelen zijn getroffen ter 

ter oplossing van de parkeerprobleem; 

3. de bcreidheid tot deelname aan een vervolgonderzoek. 

De antwoorden op deze vragen komen aan de orde in 3.1, 3.2 en 3.3. In 3.4 

zullen we een samenvattend overzicht van de verschillende ernstindicatoren 

geven. 

van het parkeerprobleem 

In 56 van de 234 gemeenten die eon vragenformulier terugzonden bleek het 

aantal verkeerd geparkeerde voertuigen aanleiding te zijn om van eon erns-

tig parkcerprobleem te spreken. Dit komt overeen met 24%, oftewel: in onge-

veer een kwart van de gemeenten met eon stedelijk karakter in Nederland 

blijkt em sprake te zijn van cen ernstig parkeerprobleem, veroorzaakt door 

de (grote) aantallen verkeerd geparkeerde voertuigen. Zoals reeds op voor-

hand te verwachten was, bleek er een duidclijk verband met de gemeente-

grootte: in de groep gemeenten met 100.000 en meer inwoners was 75% van 

oordeel dat er van een ernstig probleem sprake was, tegen 15% bij de ver-

stedelijkte plattelandsgemeenten (tabel 1). 



TABEL 1. 	Ernst van het parkeerprobleem naar urbanisatiegraad van de 
gemeenten 

. 	 ,  
Aantal ge- 

Urbanisatiegraad 	Parkeerprobleem Totaal 	 meenten in 
. x) 	 de groep 

	

niet ernstig 	ernstig 
_ 	 . 

B3 gemeenten 	102 	(85%) 	18 	(15%) 	120 	 129 

Cl 	gemeenten 	21 	(75%) 	7 	(25%) 	28 	 28 

C2 gemeenten 	30 	(73%) 	11 	(27%) 	41 	 43 

C3 gemeenten 	11 	(73%) 	4 	(27%) 	15 	 16 

C4 gemeenten 	11 	(61%) 	7 	(39%) 	18 	 18 

C5 gemeenten 	3 	(25%) 	9 	(75%) 	12 	 15 

	

, 	  

Totaal 	 178 	(76%) 	56 	(24%) 	234 	 249 
_ 

TABEL 2.  Het treffen van maatregelen naar urbanisatiegraad 

Urbanisatiegraad 	Maatregelen getroffen 	 Totaal 

neen
x 	 ja 

B3 	 82 	(68%) 	38 	(32%) 	 120 

CI 	 14 	(50%) 	14 	(50%) 	 28 

C2 	 26 	(63%) 	15 	(37%) 	 41 

C3 	 7 	(47%) 	8 	(53%) 	 15 

C4 	 5 	(28%) 	13 	(72%) 	 18 

C5 	 2 	(17%) 	10 	(83%) 	 12 

Totaal 	 136 	(58%) 	98 	(42%) 	 234 

6 

X
2
= 24,93 

X
2
= 22,46 

V= 0,33 

3.2. Bijzondere maatregelen ter oplossing van de parkeerproblemon 

Een tweede criterium voor de ernst van het probleem kan gevonden worden 

in het treffen van bijzondere maatregelen ter oplossing van de parkeer-

problemen, hoewel hierbij bedacht moet worden dat ook maatregelen ge-

troffen kunnen zijn om te voorkomen dat het probleem ernstige proporties 

zou kunnen krijgen.. De gemeenten werd gevraagd aan te geven of zij maat-

regelen hadden getroffen, en zo ja, welke maatregelen dat waren. In 

tabel 2 wordt aangegeven of er maatregelen werden getroffen. 

V= 0,31 

x) Inclusief de gemeenten die het vragenformulier wel hebben teruggezonden, 
doch deze vraag niet hebben beantwoord. 



TABEL 3.  Het treffen van maatregelen naar de ernst van de situatie 

Problemen ernstig? 	Maatregelen getroffen? 
Totaal 

neen
x) 

ja 

neen
x) 

118 	 60 	 178 

ja 	 18 	 38 	 56 

Totaal 	 136 	 98 	 234 
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Ook hier een duidelijk verband met de urbanisatiegraad: naarmate de ver-

stedelijking toeneemt neemt ook het aantal gemeenten toe dat maatregelen 

heeft getroffen. In de vergelijking met tabel 1 kunnen we zien dat, in 

elke gemeentecategorie, meer gemeenten maatregelen hebben getroffen dan 

er zijn die de situatie ernstig oordelen. Met andere woorden: er zijn 

gemeenten die maatregelen hebben getroffen om te voorkomen dat de situa-

tie ernstig zou worden en/of de getroffen maatregelen hebben succes ge-

had, en de situatie is nu niet meer ernstig. Uit tabel 3 kunnen we lezen 

dat ook het omgekeerde voorkomt: ondanks de getroffen maatregelen wordt 

de situatie nog steeds ernstig geacht, terwijl een aantal gemeenten (nog) 

X
2
= 20,40 	V = 0,30 

x) Inclusief de gemeenten die deze vraag niet beantwoorden. 

geen maatregelen heeft getroffen, ondanks de ernst van het probleem. 

Door de 98 gemeenten werden in totaal 119 maatregelen ter oplossing van 

het parkeerprobleem genoemd. In 21 gemeenten werden parkeercontroleurs 

aangesteld, in 19 gemeenten was men overgegaan op projectsurveillance, 

8 gemeenten voorzagen in het probleem door een parkeerexcessenverordening, 

terwijl in 14 gemeenten een blauwe zone werd ingesteld. Ook aan de re-

gulerende aspecten werd aandacht besteed: in 21 gemeenten werden par-

keeraccomodaties aangelegd, en in 8 werden verkeerscirculatieplannen 

vastgesteld. Verder werden nog genoemd acties, belanghebbendenparkeren 

en dergelijke (andere) maatregelen. 

Uit de gegeven opsomming blijkt dat er in de getroffen maatregelen een 

onderscheid kan worden gemaakt tussen repressieve en regulerende of 

preventieve maatregelen. Op grond van dit onderscheid hebben we nage-

gaan of de gemeenten primair aandacht hadden voor het repressieve dan 



TABEL 4.  Aard van de getroffen maatregelen naar urbanisatiegraad 

Aard van de maatregelen 	 Totaal Urbanisatiegraad 	. 	  

primair regulerend 	primair repres- 
sief 

- 	  
B3 	 22 	(58%) 	 16 	(42%) 	38 

Cl 	 10 	(71%) 	 4 	(29%) 	14 

C2 	 9 	(60%) 	 6 	(40%) 	15 

C3 	 1 	(12%) 	 7 	(88%) 	8 

C4 	 3 	(23%) 	 10 	.(77%) 	13 

C5 	 8 	(80%) 	 2 	(20%) 	10 

Totaal 	 53 	(54%) 	 45 	(46%) 	98 

TABEL 5.  Aard van de getroffen maatregelen naar de ernst van het par-

keerprobleem 
	__ 	 ..--.. 	  

Ernst 	 Primair regulerend 	Primair repressief 	Totaal 
	 , 

niet ernstig 	32 	(54%) 	 27 	(46%) 	 59 

wel ernstig 	21 	(54%) 	 18 	(46%) 	 39 

• Totaal 	 53 	(54%) 	 45 	(46%) 	 98 
- 
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wel voor het preventieve of regulerende aspect, bij het bepalen van de 

maatregelen. Afgezien van de allergrootste gemeenten blijkt dat in de 

grotere gemeenten vaker aan repressieve maatregelen gedacht wordt dan 

in de kleinere gemeenten (zie tabel 4). Van een rechtlijnig verband 

blijkt echter geen sprake. Ook blijkt er geen verband te bestaan tussen 

de ernst van het probleem en de aard van de getroffen maatregelen (zie 

tabel 5). 



TABEL 7. Bereidheid tot deelname aan het vervolgonderzoek, naar urba-

nisatiegraad 

Urbanisatiegraad 	Niet bereid 	Wel bereid 	Totaal 

B3 	 62 	(52%) 	58 	(48%) 	 120 

Cl 	 11 	(39%) 	17 	(61%) 	 28 

C2 	 15 	(37%) 	26 	(0%) 	 41 

C3 	 3 	(20%) 	12 	(80%) 	 15 

C4 	 3 	(17%) 	15 	(83%) 	 18 

CS 	 - 	( 0%) 	12 	(100%) 	 12 
....---  	 4-  

totaal 	 94 	(40%) 	140 	(60%) 	 234 

TABEL 6. Bereidheid tot deelname aan het vervolgonderzoek naar de 

ernst van het probleem 

Ernstoordeel 	Niet bereid 	 Wel bereid 	Totaal 

niet ernstig 	87 	(49%) 	 91 	(51%) 	178 

wel ernstig 	 7 	(13%) 	 49 	(87%) 	 56 

totaal 	 94. 	(40%) 	 140 	(60%) 	234 
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3.3 De bercidheid tot deelname aan het vervolpnderzoek 

In deze paragraaf besteden we aandacht aan de zwakste van de drie ernst-

indicatoren die we hebben onderscheiden, te weten de bereidheid tot deel-

name aan het vervolgonderzoek. De zwakste, omdat het hier, meer nog dan 

bij het treffen van maatregelen, mogelijk is dat men onderzoek wenst zonder 

dat de situatie ernstig is. Dat dit ook het geval is geweest moge blijken 

uit tabel 6. 

X-= 23,5 

X-= 21,6 

V= .32 

Uit het in deze tabel gepresenteerde overzicht blijkt tevens dat 13% van 

de gemeenten waar het parkeerprobleem ernstig geoordeeld wordt niet aan 

een vervolgonderzoek wenst deel te nemen. Door de samenhang die wel aanwe-

zig is, maar lang niet perfekt, met het gepercipieerde ernstoordeel mogen 

we de bereidheid tot deelname inderdaad als een ernstindicator opvatten. 

De bercidheid tot deelname blijkt het grootst in de grate steden en het 

kleinst in de verstedelijkte plattelandsgemeenten. (zie tabel 7). 

V= 0,30 



_ 	  
TABEL 8. De ernst van het parkeerprobleem volgens de drie indicatoren 

_ 	 
Ernstindicatoren 	 Aantal gemeenten 

1. geen 	 71 	(30%) 

2. uitsluitend deelname 	 47 	(20%) 

3. uitsluitend maatregelen 	 16 	( 7%) 

4. uitsluitend ernstoordeel 	 2 	( 	1%) 

5. maatregelen + deelname 	 44 	(19%) 

6. ernstoordeel + deelname 	 16 	( 7%) 

7. ernstoordeel + maatregelen 	 5 	( 2%) 

8. ernstoordeel + maatregelen + deelname 	 33 	(14%) 

	

totaal 	 234 	(100%) 

8). 
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3.4 Samenvattinz van de ernst van het Earkeerprobleem in de Nederlandse 

vmeenten met een stedelijk karakter.  

In het voorgaande hebben we aandacht besteed aan drie indicatoren met be-

hulp waarvan een beeld van de ernst van het parkeerprobleem geschetst zou 

kunnen worden. Het bleek dat drie indicatoren elk samenhang vertonen met de 

verstedelijkingsgraad, met dien verstande dat op elk der drie criteria het 

parkeerprobleem in de grotere, meer verstedelijkte gemeenten, ernstiger 

geacht werd als in de kleinere gemeenten. Opvallend hierbij was dat, hoe-

wel er wel een samenhang bestond tussen de gepercipieerde ernst van de 

situaties en het treffen van maatregelen, deze samenhang achterwege bleef 

wanneer de aard van de maatregelen in de analyse werd betrokken. 

Daardoor mogen we bier reeds concluderen dat het parkeerprobleem in de 

grotere steden ernstiger is dan in de kleinere gemeenten, en men in die 

grote steden ook nicer maatregelen treft maar dat men nauwelijks anders-

aardige maatregelen treft dan in gemeenten waar een milder oordeel over 

de parkeerproblematiek werd gegeven. 

Tot op heden hebben wij de drie ernstindicatoren geisoleerd bezien. Van 

belang is tevens om kennis te nemen van het gecombineerd effect van de 

drie indicatoren. Daartoe hebben we ze samengevoegd tot &In index, en ver-

volgens bezien in hoeveel gemeenten de indicatoren "speelden". (zie tabel 



TABEL 9. 	Ernst van het parkeerprobleem naar urbanisatiegraad 

Urbanisatie- 	 Ernst
') 

Totaal 
graad 

	

2 	4 	5 	6 	7 	8 

B3 t/m C3 	71 	41 	14 	2 	38 	15 	4 	19 	204 

C4, 	C5 	 - 	6 	2 	- 	6 	1 	1 	14 	 30 

totaal 	 71 	47 	16 	2 	44 	16 	5 	33 	234 

- 1 1 - 

In slechts 33 van de benaderde gemeenten blijkt men maatregelen genomen 

te hebben tegen een ernstig geoordeeld probleem, waarbij men bereid is 

deel te nemen aan een onderzoek dat mede gericht is op de oplossing van 

dat probleem. In tabel 9 geven we een verdeling van de ernst naar urbani-

satiegraad. 

x) Voor de betekenis van de cijfers zie tabel 8. 

Een belangrijke opmerking in verband met volgend onderzoek, welke hier 

reeds gemaakt kan worden, betreft de relatie tussen het treffen van maat-

regelen en de ernst van het probleem, welke relatie in 3.2 aan de orde 

kwam. Het gaat er hier om dat er geme'enten zijn die maatregelen hebben 

getroffen zonder dat er sprake is van een ernstig probleem. Het kan immers 

heel wel zijn dat de situatie niet meer ernstig is dankzij de getroffen 

maatregelen, en de maatregelen dus wel getroffen werden naar aanleiding 

van een ernstige situatie. Het kan ook zijn dat de maatregelen getroffen 

werden cm te voorkomen dat het parkeerprobleem ernstige proporties zou 

gaan aannemen, en dus niet of nog niet ernstig geweest is. In het vervolg- 

onderzoek zal aan dit punt (de overwegingen die geleid hebben tot het tref-

fen van maatregelen) aandacht besteed moeten worden. Hier raken we immers 

een belangrijk onderscheid in de aanpak van het parkeerprobleem: preventie 

of therapie? 



TABEL 10. Het aantal wijken waar zich op werkdagen parkeerproblemen 

voordoen 

Aantal wijken 	 Aantal gemeenten 	 In % 

geen
x) 	 92 	 39,3 

• 
gen 	 79 	 33,8 

twee 	 25 	 10,7 

drie 	 15 	 6,4 

vier 	 5 	 2,1 

vijf 	 6 	 2,6 

zes en meer 	 12 	 5,1 

totaal 	 234 	 100,0% 
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4.  De wijken waarin het parkeerprobleem zich doet gevoelen. 

Voor een nadere bepaling van de aard van de parkeerproblematiek kan inzicht 

in het aantal en de soort van de wijken waar zich het probleem voordoet 

van betekenis zijn. In dit hoofdstuk zullen we hieraan aandacht besteden. 

In 4.1 komt het aantal wijken aan de orde, in 4.2 de wijktypering. Verder 

zullen we in dit hoofdstuk aandacht besteden aan evenement-gebonden par-

keerproblemen (4.3). 

4.1. 1.Het aantal wiiken waar een parkeerprdbleem E,esignaleerd werd. 

(WerkdaLen). 

In 82 gemeenten werd geen wijk opgegeven waar op werkdagen parkeerproble-

men zich voordeden. Dit mag, vanuit de vraagstelling, niet geinterpreteerd 

worden als dat het probleem zich in alle wijken even sterk voordoet, en 

dat dientengevolge geen specifieke wijk vermeld kon worden. De enig over-

bliivende interpretatie-is dus dat in die gemeenten, althans op werkdagen, 

zich geen noemenswaardige parkeerproblemen voordoen. Door 10 gemeenten 

werd de vraag niet beantwoord, hetgeen wij hebben geinterpreteerd als dat 

ook in deze gemeenten zich op werkdagen geen noemenswaardige parkeerpro-

blemen voordeden. (zie tabel 10). 



TABEL 11. 	Het aantal wijken waar zich op werkdagen parkeerproblemen 

voordoen, naar urbanisatiegraad 

Urbanisatie- 	 Totaal 
graad 

1 	-23 	4 	5 

B3 	 54,2 	21,7 	14,2 	5,0 	1,7 	2,5 	0,8 	100,0 	(N=120) 

CI 	 35,7 	39,3 	10,7 	10,7 	- 	- 	3,6 	100,0 	(N=28) 

C2 	 24,4 	63,4 	2,4 	2,4 	- 	- 	7,3 	100,0 	(N=41) 

C3 	 13,3 	33,3 	26,7 	- 	13,3 	6,7 	6,7 	100,0 	(N=15) 

C4 	 22,2 	50,0 	- 	16,7 	- 	- 	11,1 	100,0 . 	(N=I8) 

C5 	 8,3 	16,7 	- 	16,7 	8,3 	16,7 	33,3 	100,0 	(N=12) 

	 1 
totaal 	 39,3 	33,8 	10,7 	6,4 	2,1 	2,6 	5,1 	100,0 	(N=234) 
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Het verband met de urbanisatiegraad ligt hier voor de hand: grotere 

gemeenten kunnen in hun woonkcrn meerdere wijken onderscheiden dan de 

kleinere. En omdat er meer wijken zijn is de kans dat zich ook in mcer-

dere wijken parkeerproblemen blijken voor te doen alleen om deze reden 

al groter dan in kleinere gemeenten. Niettemin zien we (tabel 11) dat ook 

in de kleinere stedelijke gemeenten zich in meerdere wijken concentraties 

van parkeerovertredingen voordoen. 

x) Inclusief de gemeenten die de vraag niet beantwoordden. 

4.1.2. Het aantal wiiken waar zich  in het weekend parkeerproblemen voor- 

doen. 

Werd in 4.1.1. aandacht besteed aan de binnengemeentelijke spreiding van 

het parkeerproblcem op werkdagen (maandag t/m vrijdag), in deze paragraaf 

komt het weekend (zaterdag + zondag) aan de orde. Nu zijn de zaterdag en 

de zondag onderling sterk verschillende dagen: de zaterdag als de grote 

"winkeldag" en de zondag als rust- respectievelijk recreatiedag. Niette-

min werd besloten de zaterdag niet tot de werkdagen te rekenen. omdat dezc 

dag toch zeer sterk van de werkdagen verschilt, al was het alleen maar door 

het feit dat het grootste deel van de werkende bevolking op doze dag vrij 

i s. 



TABEL 13.  Het aantal wijken waar zich in het weekend parkeerproblemen 

vootdoen, naar urbanisatiegraad (in %) 

Urbanisatie- 	 Aantal wijken Totaal 
graad 

1 	2 	3 	4 	5 	6

• B3 	 50,8 	26,6 	15,0 	3,3 	2,5 	0,8 	0,8 	100,0 	(N=120) 

Cl 	 25,0 	46,4 	10,7 	7,1 	3,6 	3,6 	3,6 	100,0 	(N=28) 

C2 	 19,5 	63,4 	4,9 	4,9 	- 	- 	7,3 	100,0 	(N=41) 

C3 	 20,0 	33,3 	26,7 	6 .,7 	- 	6,7 	6,7 	100,0 	(N=15) 

C4 	 11,1 	61,1 	5,6 	11,1 	- 	- 	11,1 	100,0 	(N=18) 	1 

C5 	 25,0 	8,3 	16,7 	16,7 	16,7 	- 	16,7 	100,0 	(N=12) 	1 

totaal 	35,9 	37,6 	12,8 	5,6 	2,6 	1,3 	4,3 	100,0 	(N=234) 

TABEL 12.  Het aantal wijken waar zich in het weekend parkeerproblemen 

voordoen 

Aantal wij ken 	Aantal gemeenten 	In % 	Werkdagen % 

geen
x) 	 84 	 35,9 	39,3 

een 	 88 	 37,6 	33,8 

twee 	 30 	 12,8 	10,7 

drie 	 13 	 5,6 	6,4 

vier 	 6 	 2,6 	2,1 

vijf 	 3 	 1,3 	2,6 

zes of meer 	 10 	 4,3 	5,1 

totaal 	 234 	 100,0% 	100,0% 
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Derhalve is het zaterdagse winkelbezoek tenminste voor een deel als vrije-

tijdsbesteding te kwalificeren. De zaterdag zal echter het lecuwedeel 

van de weekendproblemen veroorzaken, zodat in deze paragraaf dus vooral 

aan de zaterdagse problemen gedacht moet worden. 

Het blijkt dan (tabel 12) dat er jets minder gemeenten zijn waar zich in 

het weekend geen parkeerconcentraties voordoen, en iets meer met 1 of 2 

wijken waar parkeermoeilijkheden zijn. In totaal werden echter ongeveer evenwel 

wijken genoemd (308 wijken op werkdagen en 296 in het weekend). De verde- 

ling naar urbanisatiegraad is eveneens nauwelijks verschillend van die op 

de werkdagen (tabel 13). 

x) Inclusief de gemeenten die doze vraag niet beantwoordden. 



TABEL 14.  De aard van de wijkenx) 

Werkdagen 	 Weekend 

Aard 

	

abs. 	% 	 abs. 	% 
..... 	 

Woonwijk 	 80 	28 	 72 	26 

Industriewijken 	 6 	2 	 1 	 1 

Kantoorwijken 	 16 	6 	 10 	 3 

Winkelwijken 	 72 	26 	 79 	29 

Woon-winkelwijken 	 25 	9 	 15 	 6 

Centra 	 83 	29 	 97 	35 

totaal 	 282 	100 	 274 	100 
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De daling t.o.v. werkdagen van het aantal gemeenten waar zich in het 

weekend geen parkeerproblemen in bepaalde wijken voordoen zal vermoede-

lijk moeten worden tocgeschreven aan het zaterdagse winkelbezoek: op werk-

dagen is de parkeercapaciteit voldoende, maar de zaterdagse extra toevloed 

kan niet verwerkt worden. Of deze interpretatiestand kan houden moet blij-

ken in de volgende paragraaf, waar op de aard van de wijken, waar zich de 

parkeerproblemen voordoen, wordt ingegaan. 

4.2. De aard van de widken waar zich parkeerproblemen voordoen 

Hebben we in 4.1. aandacht besteed aan het aantal wijken in een gemeente 

waar zich parkeerproblemen voordoen, hier zullen we aandacht besteden 

aan de aard van de wijken. Hiertoe zijn enkcle typen onderscheiden, t.w.: 

woonwij ken, industriewijken, kantoorwij ken, winkelwij ken en twee "ge-

mengde" typen, t.w. woon-winkelwijken en typische stadscentra. Duide-

lijk blijkt dat de parkeerproblemen zich vooraf afspelen in de woon-

wijken en de winkelwijken en de typische centra. De wijken waar men 

x) In deze paragraaf hebbenve slechts dc .  typeringen van de eerste vijf 
wijken die de gemeenten noemden betrokken. 



Urbanisatie- 	 Aard van de wijken 	 Totaal 
graad 	 wijken 

woon 	industrie 	kantoor 	winkel 	woon- 	centrum 
winkel 

B3 	' 	 39 	3 	 4 	32 	7 	15 	100% 	(N=104) 

Cl 	 16 	 6 	26 	6 	45 	100% 	(N= 	31) 

C2 	 13 	2 	 2 	28 	6 	49 	100% 	(N= 47) 

C3 	 37 	3 	 3 	20 	- 	37 	100% 	(N= 30) 

C4 	 25 	- 	 7 	25 	4 	39 	100% 	(N= 28) 

C5 	 24 	2 	14 	12 	29 	19 	100% 	(N= 	42) 

totaal 	 28 	2 	 6 	26 	9 	29 	100% 	(N=282) 

vooral komt ter uitoefening van het berocp (industrie- en kantoorwijken) 

veroorzaken nauwelijks parkeerproblemen. In de weekends blijkcn de par-

keerproblcmen zich te verplaatsen naar de winkelwijken en de stadscentra, 

waar ook vele winkels gevcstigd zijn. Hier mag derhalve geconcludcerd 

worden dat de parkeerproblemen in het weekend vooral veroorzaakt worden 

door het zaterdagse winkelbezock. Dit temeer wanncer men bedenkt dat 

de parkeerdruk die op de stadscentra plaatsvindt in het weekend niet 

(mede) veroorzaakt kan worden door de parkeerbehoefte van "kantoorwer-

kers". Uit dit resultaat vlocit echter voort dat in het vervolgonderzoek 

onderscheid moet worden gemaakt tusscn de situatie op zaterdagen en die 

op zondagen, althans dagen waarop alle winkels gesloten zijn. 

TABEL 15. De aard van de wijken waar zich op werkdagen parkeerproblemen voor-

doen, naar urbanisatiegraad van de gemeenten (in %) 

Intercssant in deze is dat in vrijwel alle gemeente-typen de verdcling 

van de wijken waar zich parkeerproblemen voordoen constant is: woon-, 

winkel- en centrawijken ncmen gezamelijk ongeveer 85 a 90% voor hun 
rckening. Alleen de C-5 gemeenten wijken af. Dit wordt vooral veroor-

zaakt door het groter aantal kantoorwijkon en woon-winkelwij ken waar zich 

problemcn voordocn. 



TABEL 16. 	Parkeerproblemen in het centrum naar urbanisatiegraad 

(werkdagen) 	 . 

Urbanisatie- 	 Parkeerproblemen in centrum Totaal 
graad 

ja 	 neen 

B3 	 16 	(13%) 	104 	(87%) 	 120 

Cl 	 14 	(50%) 	 14 	(50%) 	 28 

C2 	 23 	(56%) 	 18 	(44%) 	 41 

C3 	 11 	(73%) 	 4 	(27%) 	 15 

C4 	 11 	(61%) 	 7 	(39%) 	 18 

C5 	 8 	(67%) 	 4 	(33%) 	 12 

totaal 	 83 	(35%) 	151 	(65%) 	 234 
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Bezien we de gemecnten uitsluitend van het gezichtspunt of zich in het 

centrum parkeerproblemen voordoen (tabel 16), dan ontstaat het beeld 

waarin we zicn dat met de urbanisatiegraad van de gemeente ook het 

aantal stadscentra met parkeerproblemen stijgt. 

X
2
= 55,56 V= 49 

In de weekends is het beeld overcenkomstig als dat van de werkdagen, zij 

het dat het relatieve aandeel van de centrumwijken iets is gestegen in 

alle gemeentecategorieen. De parkeerdruk welke veroorzaakt wordt door 

het winkelende publiek wordt ook zichtbaar in de kleinere gemeenten 

(B3 en CI) en de C5 gemeenten waar de winkelwijken en de woon-winkel-

wijken een grotcr relatief aandeel hebben gekrcgen in het weekend 

(tabel 17). 

In tabel 18 zien we dat over vrijwel de gehele linic meer gemeenten 

parkeerproblemen in hun centrum gedurende de weekends dan op werkdagen hebben. 

Hierdoor is de samenhang met de urbanisatiegraad onverandcrd gebleven. 



TABEL 17. De aard van de wijken waar zich in de weekends parkeerproblemen 

voordocn naar urbanisatiegraad van de gcmeenten (in %) 
_ 	  

Urbanisatie- 	 Aard van de wijken  	Totaal 
graad 

woon 	industrie 	kantoor 	winkel 	woon- 	cen- 
winkel 	trum 

	

 	, 
B3 	 35 	- 	 - 	39 	3 	23 	100% 	(N=100) 

Cl 	 15 	- 	 5 	33 	5 	41 	100% 	(N= 39) 

C2 	 14 	2 	 - 	22 	10 	53 	100% 	(N= 51) 

C3 	 46 	- 	 - 	15 	- 	38 	100% 	(N= 26) 

C4 	 21 	- 	 7 	17 	3 	52 	100% 	(N= 29) 

C5 	 21 	- 	21 	24 	14 	21 	100% 	(N= 	29) 

totaal 	 26 	1 	 3 	29 	6 	35 	100% 	(N=274) 

TABEL 18. Parkeerproblemen in het centrum naar urbanisatiegraad (weekend) 

Urbanisatiegraad 	 Wel 	 Niet 	 Totaal 

B3 	 23 	(19%) 	97 	(81%) 	 120 

Cl 	 16 	(57%) 	12 	(43%) 	 28 _ 

C2 	 27 	(66%) 	14 	(34%) 	 41 

C3 	 10 	(67%) 	5 	(33%) 	 15 

C4 	 15 	(83%) 	3 	(17%) 	 18 

C.5 	 6 	(50%) 	6 	(50%) 	 12 

totaal 	 97 . 	(41%) 	127 	(59%) 	 234 

X
2 
= 54,75 V = .48 



TABEL 18. Het aantal gemeenten met evenementgebonden parkeerproblemen 
_ 

Evenement 	 Aantal 	in % van het aan- 
tal gemeenten 

marktdagen 	 118 	 50,4 

sportevenementen 	 93 	 39,7 

koopavonden 	 65 	 27,8 

uitgaanscentra 	 48 	 20,5 

kermis/carnaval e.d. 	 23 	 9,8 

speciale objecten 	 22 	 9,4 

tentoonstellingen 	 21 	 9,0 

vaste, speciale dag in de week 	 16 	 6,8 

toeristische attracties, 	strand 	 15 	 6,4 

ziekenhuizen 	 14 	 6,0 

kerken 	 9 	 3,8 

winkelendc Duitsers 	 5 	 2,1 

scholen 	 2 	 0,9 

overige 	 1 	 0,4 

totaal 	 452 	 193,2% 	(N=234) 
	_ 
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4.3. De n evencmentgebonden" EarkeerEroblemen 

Buiten de in het voorgaande aan de orde gesteldc problcmen van alle-

daagse aard, in die zin dat ze clke dag of vrijwel elke dag voorkomen, 

kunnen zich gebeurtenissen voordoen die parkcerproblemen veroorzaken 

op plaatsen waar zich gewoonlijk geen problemen voordoen en/of op 

tijdstippen waarop het gewoonlijk op die plaatsen rustig is aan het 

parkeerfront. Of dit soort specifieke parkeerdruk veroorzakende ge-

beurtenissen en/of evcnementen zich in de door ons benaderde gemeen-

ten voordeden hebben we door het stellen van een aparte vraag getracht 

vast te stellen. 

Het resultaat van deze ondervraging wordt gegeven in tabel 18. 
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De grote toppers in het evenementgebonden parkeerprobleem vormen de 

marktdagen, koopavonden, sportevenementen en uitgaanscentra. De extra 

druk die uitgaat van koopavonden is in deze opsomming op te vatten 

als een vreemde cend in de bit. Het is immers duidelijk dat voor de 

hierdoor veroorzaakte parkeerbehoefte van exact dezelfde voorzieningen 

gebruik zal worden gemaakt als door her "gewone" winkel publiek op 

de zaterdagen. Sportevenementen, tentoonstellingen e.d. crceren eon 

parkeerbehoefte op een plaats waar deze anders niet is. Te denken valt 

hier aan by. de overlast in de omgeving van een voetbalstadion waar 

een topper wordt verspeeld, met als gevolg dat de parkeercapaciteit 

bij het stadion voor de extra vraag te gering is. Een vergelijk gaat 

op voor marktdagen e.d. Opvallend is het aantal gemeenten waar zieken-

huizen en kerken voor parkeerproblcmen zorgdragen. Het betreft bier 

yooral kerken en ziekenhuizen in de binnensteden en oudere wijken. 

Ook bij de planning van deze objecten wordt de laatste jaren rekcning 

gehouden met het autovervoer en de daaruit voortvloeiende parkeerbe-

hoefte. 

Tot slot is het van belang er op te wijzen, dat zich gemiddeld bijna 

2 regelmatig terugkerende evenementen voordoen, die zelfstandig voor 

parkeerproblemen zorgen buiten de plaatsen en tijden waarop de par-

keerproblemen zich gewoonlijk voordoen. 



5. Samenvatting  
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Blijkens eigen interpretatic van betrokken gemecntebesturen doet zich 

in 24% van de gemeenten met can stedclijk karakter een dermate omvang-

rijk parkeerprobleem voor dat dit probleem als ernstig moet worden 

gekwalificeerd. In tweederde van daze gemeenten worden maatregelcn ge-

troffen teneinde daze ongewenste situatie te keren. Dat wil zeggen, 

dat in Nederlandse gemeenten met een stedelijk karakter sprake was van 

een ernstig probleem waar "jets aan gedaan" werd. Overigens worden ook 

maatregelen getroffen in de gemeenten waar de parkeersituatie niet 

ernstig werd geacht, en wel in elke derde gemeente van deze groep. 

Helaaskon niet vastgesteld worden of het parkeerprobleem in deze 

laatste groep van gemeenten niet meer ernstig was als gevolg van de 

succesvol gebleken maatregelen, of dat het probleem helemaal niet 

ernstig geweest is, en de maatregelen getroffen werden om te voorko-

men dat de situatie crnstig zou worden. Therapie of preventie is dus 

het begrippenpaar waarvan hier niet vastgesteld kan worden welk be-

grip waar van toepassing is. 

De ernst van het parkeerprobleem black duidelijk verband te houden 

met de mate van verstedelijking van de Nederlandse gemeenten, doch 

niet zodanig, dat zich in de kleinere gemeenten geen ernstig parkeer-

probleem zou voordoen. 

Een poging om de ernst van het parkeerprobleem te kwantificeren door 

te vragen naar een schatting van het aantal foutief geparkeerde voer-

tuigen, is als gevolg van een opgetreden interpretatieverschi] niet 

geslaagd. De verwarring betrof de definitie van een foutief gcpar-

keerd voertuig, en wel de vraag of hier alle foutief geparkeerde 

voertuigen onder moesten worden verstaan, of slechts die waarvan dit 

geconstateerd ward, waarbij onder constateren ward verstaan het op-

maken van proces-verbaal en/of het aanbieden van een transactie door 

de (parkeer-)politie. 

Uit de analyse van het aantal en het soort wijken waar zich op werk-

dagen en in de weekends parkeerproblemen voordoen, blijkt duidelijk 

het belang van het winkclende publiek. Op de zaterdagen en de zonda-

gen, wanneer tech de kantorcn gesloten zijn, blijken zich in meer 



- 22- 

gemeenten problemen in het centrum voor te doen in de weekends dan op 

werkdagen. Voor de allergrootste gemeenten geldt zelfs dat de kantoor-

wijken in de weekends een groter aandeel hebben in het aantal pro-

bleemwijken dan op werkdagen. Dit kan slechts daardoor verklaard wor-

den dat het winkelpubliek dan ook de parkeercapaciteit in de kantoor-

wijken benut. 

Ook in woonwijken doen zich parkeerproblemen voor, en is er nauwelijks 

verschil tussen weekends en werkdagen voor wat betreft het relatieve 

aandeel van deze wijken in het totaal aantal wijken met parkeerpro-

blemen: 28 respectievelijk 267 van de probleemwijken zijn woonwijken 

op werkdagen, respectievelijk in de weekends. Of het hier om dezelfde 

wijken ging was helaas niet vaststelbaar, zodat het dus mogelijk is 

dat sommige woonwij ken in de weekends en weer andere op werkdagen pro-

blematisch zijn met betrekking tot het parkeren. 



TYPOLOGIE VAN DE NEDERLANDSE GEMEENTEN NAAR URBANISATIEGRAAD 

A. Plattelandsgemeenten  

Al 	50% en meer agrarische beroepsbevolking 

A2 	40,0 - 49,9% agrarische beroepsbevolking 

A3 	30,0 - 39,9% agrarische beroepsbevolking 

A4 	20,0 - 29,9% agrarische beroepsbevolking 

BIJLAGE I 

B. Verstedelijkte plattelandsgemeenten  

Bl 	gemeenten met minder dan 20% agrarische beroepsbevolking, waarvan 

de grootste woonkern minder dan 5.000 inwoners heeft. 

B2 	idem als B1, doch grootste woonkern 5.000 - 19.999 inwoners. 

B3 Specifieke forensengemeenten, met meer dan 30% overwegend 

allochtone woonforensen onder de mannelijke beroepsbevolking. 

C. Gemeenten met een stedelijk karakter  

Cl 	Plattelandsstadjes, met stedelijke woonkern met 2.000 - 9.999 

inwoners. 

C2 	Kleine steden, stedelijke woonkern 10.000 - 29.999 inwoners. 

C3 Middelgrote steden, stedelijke woonkern 30.000 - 49.999 inwoners. 

C4 Middelgrote steden, stedelijke woonkern 50.000 - 99.999 inwoners. 

C5 	Grote steden, stedelijke woonkern 100.000 en meer inwoners. 



B3 Gemeenten  

CI Gemeenten 

BIJLAGE II 

Abcoude Akersloot Amstelveen Amstenrade Baarn Barendrecht Beek 

Bennebroek Benthuizen Bergen (N-H) Bergschenhoek Berkel Berkel en 

Rodenrijs Best de Bilt Blaricum Bloemendaal Breukelen Broek in 

Waterland Bunde Bunnik Bussum Cadier en Keer Capelle a/d Ijssel 

Castricum Diemen Doom n Driebergen-Rijsenburg Eelde Geervliet 

Geldrop Gorssel 's-Graveland Haarlemmerliede en Spaarwoude Haren (Gr.) 

Harmelen Heemskerk Heemstede Heenvliet Heerhugowaard Heerjansdam 

Heiloo Hellevoetsluis Hendrik-Ido-Ambacht Herten Heumen Hoevelaken 

Huizen Jisp Krimpen a/d Lek Krimpen a/d IJssel Landmeer Laren (N-H) 

Leersum Leiderdorp Leischendam Leusden Linschoten Loenen (U) 

Loosdrecht Maarn Maarssen Maartensdijk Maasdam Moerkapelle Mook 

Moordrecht Munstergeleen Mijdrecht Mijnsheerenland Naarden Neder-

horst den Berg Nieuw Bijerland Nieuwegein Nieuwekerk a/d IJssel 

Nieuwkoop Nigtevecht Nootdorp Nuenen Oegstgeest Oostvoorne 

Ouden-Amstel Papendrecht Poortugaal Prinsenbeek Pijnacker Reeuwijk 

Renkum Rheden Rhoon Ridderkerk Riethoven Rockanje Roden Rosmalen 

Rozenburg Rijswijk Scherpenzeel Schoorl St.Pancras Soest Son en 

Breugel Spijkenisse Teteringen Ubbergen Uithoorn Ulestraten 

Valkenburg Veldhoven Vleuten-de Meern Voorburg Voorschoten Vught 

Waalre Waddinxveen Wanrsveld Wassenaar Westmaas Winsum Wormer 

Woudenberg Zandvoort Zeevang Zevenaar Zoetermeer Zuidhorn Zuid-

laren Zwartewaal. 

Bolsward Boxmeer Brielle Cuyk en St. Agatha Doesburg Dokkum 

Elburg Franeker Geldermalsen Gennep Grave Groenlo Hattem 

Lochem Medenblik Monnikendam Montfoort Muiden Ootmarsum 

Oudewater Schagen Schoonhoven Stad Delden Vianen Wijk bij 

Duurstede 	IJsselstein Zaltbommel 	Zierikzee. 



C2 Gemeenten 

Alphen ã.d. Rijn Appingedam Bodegraven Brunssum Coevorden 

Culemborg Delfzijl Doetinchem Enkhuizen Goes Gorinchem 

Harderwijk Harlingen Hoensbroek Hoogeveen Hoorn Kampen 

Leerdam Maassluis Meppel Middelbur Nijkerk Oldenzaal 

Oosterhout Oud Beyerland Purmerend Sliedrecht Sneek Steen-

wijk Terneuzen Tiel Valkenswaard Veendam Veenendaal 

Vliscingen Waalwijk Wageningen Weert Weesp Winschoten 

Winterswijk Woerden Zutphen. 

C3 Gemeenten  

Assen Bergen op Zoom Beverwijk Ede Emmen Geleen Gouda 

Helmond Kerkrade Oss Roermond Roosendaal en Nispen Sittard 

Smallingerland 	Zeist 	Zwijndrecht. 

C4 Gemeenten 

Alkmaar Almelo Amersfoort Delft Deventer Dordrecht Heerlen 

den Helder Hengelo (0) 	's-Hertogenbosch Hilversum Leeuwarden 

Leiden Schiedam Velsen Venlo Vlaardingen Zwolle. 

C5 Gemeenten 

Amsterdam Apeldoorn Arnhem Breda Eindhoven Enschede 	's-Gra- 

venhage Groningen Haarlem Maastricht Nijmegen Rotterdam 

Tilburg Utrecht 	Zaanstad. 



de verschillende 	"wijktypering" 	 piekuren 	geschat aantal 
wijken 	 tijdens piekuren 

• 

— 

1 A. Kunt u in onderstaand schema de volgende gegevens invullen voor gewone 

werkdagen (maandag t/m vrijdag): 

BIJLAGE III. 

le. In welke wijken concentreren zich in uw gemeente foutief gepar-

keerde auto's. Wilt u aangeven of het gaat om een woonwijk, industrie-

wijk, kantoorwijk of een winkelwijk. 

2e. Op welke uren is het aantal parkeerovertredingen in de verschillende 

wijken het grootst. 

3e. Kunt u een schatting van het gemiddeld aantal auto's dat tijdens 

de piekuren fout geparkeerd staat geven. 

.1 B. 	Wilt u, zo mogelijk, op een kaart de verschillende wijken aangeven? 



de verschillende 	"wijktypering" 	 piekuren 	geschat aantal 
wijken 	 . 	tijdens piekuren 

	 _- 

2A 	Kunt u in onderstaand schema de volgende gegevens invullen voor het  

week-end (zaterdag en zondag): 

le. In velke wijken concentreren zich in uw gemeente foutief 

geparkeerde auto's. Wilt u aangeven of het gaat om een woonwijk, 

industriewijk, kantoorwijk of een winkelwijk. 

2e. Op welke uren is het aantal parkeerovertredingen in de verschillen-

de wijken het grootst. 

3e. Kunt u een schatting van het gemiddeld -aantal auto's dat tijdens 

de piekuren fout geparkeerd staat geven 

2 B Wilt u, zo mogelijk, op een kaart de verschillende wijken aangeven. 



3. 	Zijn er naast de in vraag 1 bedoelde momenten nog concentraties van 

foutief geparkeerde auto's te wijten aan een of meer van de volgende 

oorzaken ? Zo ja, gelieve hokje(s) aan te kruis .en: 

sportevenementen 

tentoonstellingen 

uitgaanscentra 

marktdagen 

overige nl. 

j a 

nee 

I 

1 	I 
I 	I 

I 

4. 	Doen de in de vorige vragen becbelde overtredingen zich dermate frequent 

en op grote schaal voor, dat naar uw oordeel van een ernstige parkeerproble-

matiek kan worden gesproken? 

I 	1 

4b. 	Is het mogelijk om aan te geven, waaruit deze problemen naar uw oordeel 

. 	in het bijzonder bestaan? 

5. 	•Bent u bereid deel te nemen aan een vervolgonderzoek waarbij nader 

op de bedoelde problemen zal worden ingegaan? 

6. 	Zijn er in uw gemeente tot nu toe nog bijzondere maatregelen genomen of 

bepaalde methodieken gebruikt met betrekking tot de bestrijding van par-

keeiovertredingen? 

Zo ja, welke zijn deze en wilt u, indien mogelijk, eventuele, hierover 

bestaande documentatie met deze vragenlijst mee terug sturen? 
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