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Inleiding
methode
Online vragenlijst onder alle 190
buurtbewoners.

In het westelijke deel van de Indische Buurt-Zuid (zie kaartje onderaan deze pagina) in Dordrecht
ervaren inwoners parkeerproblemen. De gemeente Dordrecht wil onderzoeken of er in dit gebied
voldoende draagvlak is voor het invoeren van parkeerregulering, zoals die eerder ook is ingevoerd
elders in Dordrecht.
Op 26 mei 2021 organiseerde de gemeente een digitale informatieavond. Kort na deze avond werd
een enquête aan de inwoners van het gebied verzonden waarin kon worden aangegeven of men
voor- of tegenstander is van het invoeren van parkeerregulering.
Het Onderzoekcentrum Drechtsteden heeft daarvoor een digitale vragenlijst uitgezet onder 190
huishoudens. In deze factsheet leest u de resultaten van deze meting. In totaal 138 van de 190
benaderde huishoudens vulde de vragenlijst in (respons 73%).

veldwerkperiode
Eind mei, half juni 2021

respons

138 huishoudens
(73% respons)
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Resultaten
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De voorkeur
Voor- en tegenstander verdeeld

Bent u voor of tegen de invoering van betaald parkeren in
uw buurt? Ik ben…

Er is een nipte meerderheid voor het handhaven van de
huidige situatie rondom parkeren. In totaal 67
huishoudens stemden voor het invoeren van betaald
parkeren en 70 stemden tegen (en 1 huishouden onthield
zich van stemmen).
voor samenvoeging met sector F
(Transvaalbuurt), waardoor ik voor
het parkeren in mijn buurt moet
gaan betalen volgens het huidige
vergunningstarief
Toelichting van een tegenstander

49%
51%

tegen de invoering van betaald
parkeren in mijn buurt

Betaald parkeren is hier mijns inziens geen
constructieve oplossing; ik ga 120 euro per jaar
betalen, terwijl ik nog steeds 3 straten verderop
moet parkeren. Dat voelt oneerlijk!
Toelichting van een voorstander

Toelichting van een voorstander
Toelichting van een tegenstander
Als iemand (met de auto) bij je op visite wil komen
kost hem dat altijd geld of jij moet zelf voor hem
betalen (80 euro per jaar ben je in ieder geval kwijt
als je een beetje gastvrij wil zijn) Bovendien is het
maar een gedoe om je bezoek telkens digitaal aan
te melden bij parkeerbeheer.

Hoop zo dat het doorgaat. Want het loopt echt de
spuigaten uit.

Ik kan niet voor mijn huis mijn auto parkeren
omdat mensen van Krommendijk bij onze straat
komen parkeren.
Toelichting van een tegenstander
Er zijn niet genoeg parkeerplekken, dus het
invoeren van betaald parkeren heeft geen zin!
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De uitnodigingsbrief en avond
De uitnodigingsbrief voor de informatieavond was duidelijk
Uitnodigingsbrief
Voor acht op de tien bewoners was de uitnodigingsbrief
voor de informatieavond duidelijk.
Onder de mensen die tegen de invoering van het betaald
parkeren stemmen, ligt de verhouding iets anders: van
deze groep vindt 74% de brief duidelijk, 13% niet.
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Informatieavond
Het aandeel bewoners dat de informatieavond nuttig vond
(55%) is duidelijk groter dan het aandeel bewoners dat de
informatieavond niet nuttig vond (14% ).

De informatieavond was nuttig

Als we kijken naar de groep mensen die tegen de invoering
van betaald parkeren stemt, dan zien we dat nog wel
steeds een meerderheid aangeeft dat de avond nuttig was:
45% oordeelt van wel tegenover 23% niet.
Voorstanders van betaald parkeren vonden de avond –
vergeleken met tegenstanders – vaker nuttig: 66% wel, 5%
niet.
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Over ons
Over het OCD
Partner voor bestuur en beleid! Dat wil het OCD zijn voor haar
opdrachtgevers in de Drechtsteden en daarbuiten. Wij bieden
ondersteuning op maat met onderzoek, advies en informatie. Zodat
beleid optimaal ontwikkeld, uitgevoerd en waar nodig bijgesteld kan
worden. Meer weten? Bezoek onze website!

Contact
Wilt u tips of informatie doorgeven of heeft u misschien een vraag over
dit product? Neem dan gerust contact op ons door te bellen naar 078
770 3905 of te mailen naar ocd@drechtsteden.nl.
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Colofon
Parkeerregulering Indische Buurt-Zuid
Juni 2021
Bart van der Aa
Wanda van den Boogaard

Onderzoekcentrum Drechtsteden
Industrieweg 11
3361 HJ Sliedrecht
Postbus 619
3300 AP Dordrecht
Telefoon
078 770 3905
Website
onderzoekcentrumdrechtsteden.nl

Partner voor bestuur en beleid

