Onderzoek met gemeentepanel
naar parkeren
Onderzoek: Upinion enquête via het gemeentepanel en enquête via een digitaal formulier op de
gemeentelijke website
Looptijd: 13 maart tot en met 28 maart 2019
Aantal respondenten: 1426

Aanleiding
De gemeente heeft een peiling onder inwoners en bezoekers gedaan naar hun ervaringen met parkeren.
In maart konden inwoners en bezoekers via de Upinion app of een online vragenformulier de enquête
invullen. De uitkomsten van het parkeeronderzoek worden meegenomen bij de totstandkoming van
nieuw parkeerbeleid.

Belangrijkste resultaten
Het onderzoek is door ruim 1400 respondenten ingevuld. Het grootste deel van de respondenten, ruim
80%, bestond uit inwoners. Zij kregen vragen over parkeren bij hun woning. Van de respondenten
beschikt ongeveer twee derde over één auto en een derde over twee auto’s. Ongeveer een derde van de
deelnemers kan op eigen terrein parkeren.

Parkeerdruk in de avond het hoogst
Onder de deelnemers is in kaart gebracht of zij makkelijk een parkeerplaats in de buurt van hun woning
kunnen vinden. Ongeveer de helft lukt dit altijd of vaak gemakkelijk. De rest lukt dit regelmatig of soms.
Slechts vijf procent geeft aan nooit een parkeerplek te kunnen vinden. In de avonden is het vinden van
een parkeerplek het lastigst.

Verbeterpunten
In het onderzoek werd de open vraag gesteld waar inwoners tevreden over zijn in hun parkeersituatie en
ook wat er verbeterd zou kunnen worden. De reacties op deze vragen hebben veel bruikbare informatie
opgeleverd. Zo geven inwoners aan dat parkeervakken verbeterd kunnen worden, bijvoorbeeld door
betere belijning, waardoor ruimte beter benut wordt. Ongeveer 15% van de inwoners geeft aan graag
een blauwe zone te willen. Een deel van de inwoners gaf commentaar op het parkeergedrag van
buurtbewoners. Een deel van de reacties is door de gemeente opgepakt als melding openbare ruimte.

Aandachtspunten per wijk
De resultaten van het onderzoek zijn ook uitgesplitst per wijk. Niet voor iedere wijk kwamen voldoende
reacties binnen voor een betrouwbaar resultaat. Desondanks geven de resultaten toch een beeld
wat de aandachtspunten zijn. Veiligheid en parkeren in de buurt van scholen is bijvoorbeeld een
aandachtspunt. Ook wordt er meer parkeerdruk en overlast ervaren rondom het Stadskantoor, grote
kantoorgebouwen en het ziekenhuis.
Wat is er met de onderzoeksresultaten gebeurd?
De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in de totstandkoming van het nieuwe
parkeerbeleid. Ook volgt er in 2020 nog een parkeerdrukmeting. De resultaten worden enerzijds
gebruikt voor het korte termijn parkeerbeleid dat in 2020 wordt opgesteld en voor de parkeervisie die in
2021 in het kader van de Omgevingsvisie wordt opgesteld.

Contactpersoon
Met vragen kunt u terecht bij Bas Ligthart, beleidsmedewerker verkeer en vervoer, via het e-mailadres
parkeerbeleid@leidschendam-voorburg.nl

Aanmelden voor het Gemeentepanel
Wilt u ook meedenken met de gemeente over uw wijk, uw stadsdeel of onderwerpen waarmee inwoners
van de hele stad te maken hebben? Dat kan! U kunt hier lezen hoe u kunt deelnemen via de Upinion App
of via Facebook Messenger.

