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Samenvatting 

 

In de Binnenstad van ’s-Hertogenbosch is de parkeervraag groter dan het aanbod. In 2013 was het 

beeld dat er ongeveer 700 bewoners/bedrijven op de wachtlijst stonden voor een parkeervergunning op 

straat en dat de wachttijd zeven jaar was (bron: Raadsvoorstel 22 januari 2013). Om de wachtlijst en –

tijd te verkorten, zijn in 2015 aanpassingen in de parkeerregeling doorgevoerd. Naar aanleiding hiervan 

wil de afdeling Stadstoezicht de aanpak van de wachtlijst in de Binnenstad evalueren. In deze 

rapportage staan de resultaten van het onderzoek.  

 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende bronnen en methoden, zoals registraties, 

parkeerdrukmetingen op straat en enquêtes onder vergunninghouders en ingeschrevenen op de 

wachtlijst. In totaal zijn 723 vragenlijsten ingevuld, 586 door vergunninghouders en 137 door 

wachtenden. De totale respons is daarmee 37 procent. Een minimale respons van 30 procent werd 

nagestreefd.  

 

Het doel van het onderzoek is het achterhalen van: 

 De invloed van de maatregelen op de wachtlijst/-tijd voor een parkeervergunning op straat. 

 Het oordeel van verschillende groepen over de aanpak van de wachtlijst: bewoners en 

bedrijven, de verschillende parkeersectoren, degenen met een parkeervergunning verstrekt 

voor en tijdens/na invoering van de maatregelen en degenen die wachten op een 

parkeervergunning. 

 De huidige parkeerdruk van de parkeerplaatsen op straat. 

 

De omvang van de wachtlijst is gedaald 

In 2013 was het beeld dat er ongeveer 700 bewoners/bedrijven op de wachtlijst stonden voor een 

parkeervergunning op straat. Medio 2017 staan 318 bewoners/bedrijven ingeschreven op de wachtlijst. 

Daarnaast is er een belangstellendenlijst met 113 ingeschrevenen. Zij staan op deze lijst omdat ze liever 

in een andere sector willen parkeren of (nog) niet in het bezit zijn van een auto. 

 

De ontwikkeling van de wachttijd 

In 2013 was het beeld dat de wachttijd voor een parkeervergunning op straat zeven jaar was. Over de 

ontwikkeling van de wachttijd kan onvoldoende uitspraak worden gedaan. Wel is bekend van degenen 

die momenteel op de wachtlijst staan, wanneer zij zich hebben ingeschreven. Medio 2017 is de 

inschrijfduur van de langst wachtende in parkeergebied Binnenstad ongeveer 2 jaar en 4 maanden.  

 

Langst ingeschreven voor parkeersector 1 Zuid 

In absolute zin staan er veel bewoners van parkeersector 1 Zuid op de wachtlijst. Deze sector telt 140 

van de 318 wachtlijstvermeldingen, waarvan ongeveer 120 bewoners. Het is ook de grootste sector qua 

inwoneraantal en oppervlakte. Daarnaast staat men voor deze sector het langst ingeschreven; 17 

procent van de wachtenden staat 18 tot 30 maanden ingeschreven. In de andere sectoren staan 

wachtenden korter ingeschreven. 

 

Totaaloordeel: 43 procent van de vergunninghouders is tevreden  

Van de vergunninghouders is over het algemeen 43 procent tevreden over de genomen maatregelen, 

23 procent is ontevreden. De rest heeft een neutrale houding, weet het antwoord niet of heeft hierover 

geen mening. Een soortgelijk beeld is te zien voor de bewoners, bedrijven en de verschillende 

parkeersectoren. Daarnaast blijkt dat wachtenden vaker ontevreden zijn over de aanpak van de 

wachtlijst dan vergunninghouders, namelijk 38 procent tegenover 23 procent. 
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Parkeersituatie volgens 45 procent gelijk gebleven en 33 procent verslechterd 

Aan de vergunninghouders is gevraagd of hun parkeersituatie is veranderd sinds de invoering van de 

maatregelen om de wachtlijst en –tijd te verkorten. 45 procent geeft aan dat hun situatie gelijk is 

gebleven. Een derde vindt dat er sprake is van een verslechtering. 19 procent spreekt van een 

verbetering. De rest weet het antwoord niet of heeft hierover geen mening.  

 

Zo’n 6 op 10 vergunninghouders tevreden met grootte parkeersector, zoektijd en loopafstand 

Van de vergunninghouders is 61 procent tevreden met de grootte van de eigen parkeersector. Een 

derde is hierover ontevreden. 21 procent vindt zijn/haar parkeersector te klein; terwijl 12 procent de 

sector te groot vindt. Over de tijd waarbinnen zij een parkeerplaats vinden, is 55 procent tevreden en 

25 procent ontevreden. Ongeveer hetzelfde beeld is zichtbaar voor de loopafstand van de parkeerplaats 

tot de eigen woning/bedrijf. 59 procent is hierover tevreden en bijna een kwart ontevreden.  

 

Verschillen in tevredenheid tussen parkeersectoren 

In de sectoren 1 Zuid en 2 Zuid-Oost zijn vergunninghouders over het algemeen vaker ontevreden over 

de maatregelen ten opzichte van de andere sectoren. Ook over de tijd waarbinnen iemand een 

parkeerplaats vindt, de loopafstand van de parkeerplaats tot de eigen woning/bedrijf en de grootte van 

de parkeersector, is men (iets) vaker ontevreden. Deze sectoren worden iets vaker als te groot ervaren. 

Terwijl de sectoren 3 Noord-Oost en 5 West vaker als te klein worden ervaren. Daar staat tegenover 

dat men in sector 3 vaker tevreden is over de loopafstand. In sector 4 Noord is men vaker tevreden met 

zowel de grootte van de sector, de zoektijd als de loopafstand.  

 

Parkeerdruk op straat 

Bewoners ervaren de meeste problemen met het vinden van een parkeerplaats op de doordeweekse 

avonden. Gevolgd door de zaterdag- en zondagmiddag. Zo ervaart 88 procent van de 

vergunninghouders in parkeersector 3 Noord-Oost problemen op donderdagavond. In de enquête zijn 

geen significante verschillen gevonden tussen de parkeersectoren.  

 

Ook zijn er parkeerdrukmetingen op straat uitgevoerd op diverse dagen en tijdstippen. Het gaat daarbij 

om de totale parkeerdruk, dus zowel om vergunning parkeren als niet-vergunning parkeren. 

Uitgezonderd zijn parkeerplaatsen waar een bijzondere regeling van kracht is, zoals taxistandplaatsen. 

Uit de resultaten blijkt dat de parkeerdruk varieert per meetmoment. Op sectorniveau is de gemiddelde 

parkeerdruk op alle meetmomenten lager dan de kritische grens van 85 procent of meer. De hoogste 

parkeerdruk is gemeten op dinsdagavond in sector 3 Noord-Oost met een gemiddelde parkeerdruk van 

80 procent.  

 

Vergunning voor een parkeergarage? 

Aan bewoners die wachten op een parkeervergunning is gevraagd of zij interesse hebben in een 

vergunning voor een parkeergarage. 40 procent heeft daar interesse in, vooral om (sneller) een 

vergunning te verkrijgen. 60 procent is daarin niet geïnteresseerd, met name vanwege de afstand van 

de parkeergarage tot de eigen woning en het tarief van de parkeergarage.  
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1. Inleiding 

 

1.1 Aanleiding 

In de Binnenstad van ’s-Hertogenbosch is de parkeervraag groter dan het aanbod. Om die reden is het 

parkeren in de Binnenstad gereguleerd. Voor bezoekers is er betaald parkeren ingesteld en voor 

bewoners en bedrijven is er een vergunningensysteem. In 2013 was het beeld dat er ongeveer 700 

bewoners/bedrijven op de wachtlijst stonden voor een straatparkeervergunning en dat de wachttijd 

zeven jaar was (bron: Raadsvoorstel 22 januari 2013).  

 

1.2 Maatregelen 

Om de wachtlijst en –tijd voor een parkeervergunning op straat in de Binnenstad te verkorten, zijn in 

2015 aanpassingen in de parkeerregeling doorgevoerd. Het gaat om de volgende maatregelen: 

1. Criteria voor plaatsing op wachtlijst aanscherpen 

2. In bezit van een voertuig 

3. Inschrijving jaarlijks verlengen 

4. Eén persoon per adres op wachtlijst 

5. Maximaal twee keer vergunning afwijzen 

6. Aanpassen parkeersectoren voor vergunninghouders 

7. Parkeren op betaald-parkeerplaatsen aan de randen van de sectoren 

8. Combinatieparkeerplekken vergunninghouders/betaald-parkeerders 

9. Invoeren van een belangstellendenlijst 

10. Extra vergunningen voor bewoners in de Vughterdriehoek  

11. Extra vergunningen voor bewoners in de parkeergarages  

Een uitgebreide beschrijving van alle bovenstaande maatregelen is opgenomen in bijlage A. 

 

Naar aanleiding van de genomen maatregelen wil de afdeling Stadstoezicht de aanpak van de wachtlijst 

in de Binnenstad evalueren. 

 

1.3 Doel en vraagstelling 

Deze evaluatie heeft als doel onderzoek doen naar de aanpak van de wachtlijst voor een 

straatparkeervergunning in de Binnenstad. De volgende (onderzoeks)vragen komen aan bod: 

1. Wat is de invloed van de maatregelen op de wachtlijst/-tijd voor een parkeervergunning? 

2. Hoe beoordelen betrokkenen de aanpak van de wachtlijst? Hierbij worden de resultaten uitgesplitst 

naar de volgende groepen: 

 Bewoners ten opzichte van bedrijven 

- Verschillende parkeersectoren (zie figuur 1 op de volgende pagina) 

- Vergunning verstrekt voor en tijdens/na invoering van de maatregelen 

- Vergunninghouders ten opzichte van ingeschrevenen op de wachtlijst/belangstellendenlijst 

3. Wat is de huidige parkeerdruk van de parkeerplaatsen op straat?  
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1.4 Onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied bestaat uit het parkeergebied Binnenstad voor vergunninghouders. Het gebied 

is opgedeeld in vijf sectoren, zoals aangegeven in figuur 1. Daarbinnen zijn een aantal deelsectoren 

aangewezen. In dit onderzoek worden uitspraken gedaan over de vijf verschillende parkeersectoren: 

 Sector 1: Zuid: Visstraat, Kruisstraat, Snellestraat, Vughterstraat, Sint Jorisstraat, Keizerstraat, 

Waterstraat, Zuidwal, Spinhuiswal, Parklaan, Westwal en Sint Janssingel. 

 Sector 2 Zuid-Oost: Verwersstraat, Hekellaan, Hinthamerstraat, Lange Putstraat, Parade en 

Zuid-Willemsvaart. 

 Sector 3 Noord-Oost: Zuid-Willemsvaart, Hinthamerstraat, Nieuwstraat en Gasthuisstraat. 

 Sector 4 Noord: Tolbrugstraat, Zuid-Willemsvaart, Oliemolensingel, Buitenhaven, Visstraat en 

Markt. 

 Sector 5 West: Havenstraat, Havensingel, Van der Does de Willeboissingel, Julianaplein, 

Capucijnenlaan, Oranje Nassaulaan, Koninginnenlaan, Stationsplein en Stationsweg. 

In bijlage B staat meer informatie over de (parkeer)voorwaarden en –indelingen.  

 

Figuur 1: De vijf parkeersectoren voor vergunninghouders in de Binnenstad 
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1.5 Onderzoeksaanpak en respons 

In deze evaluatie is gebruik gemaakt van verschillende bronnen en methoden, zoals registraties, 

enquêtes onder betrokkenen en parkeerdruktellingen op straat. Deze bronnen en methoden worden 

hieronder besproken.  

 

1.5.1 Registraties 

Allereerst wordt ingegaan op de wachtlijst en –tijd voor een parkeervergunning op straat. Hiervoor zijn 

gegevens uit de volgende bronnen gebruikt: 

- Registraties wachtlijst parkeervergunningen 

- Registraties belangstellendenlijst parkeervergunningen 

 

1.5.2 Enquêtes onder betrokkenen 

De waardering van de vergunninghouders en wachtenden is vervolgens onderzocht. Hiervoor zijn de 

volgende enquêtes uitgezet: 

- Enquête onder vergunninghouders 

- Enquête onder ingeschrevenen op de wachtlijst/belangstellendenlijst  

 

Iedereen die eind mei 2017 in parkeergebied Binnenstad een parkeervergunning had of stond 

ingeschreven op de wachtlijst/belangstellendenlijst, is voor het onderzoek benaderd. Dit zijn zowel 

bewoners als bedrijven. Ook waren we benieuwd naar de mening van degenen die (bijna) van de 

wachtlijst zijn uitgeschreven, omdat zij niet meer aan de wachtlijstcriteria voldoen. Het aantal 

respondenten daarvan is echter te klein om betrouwbare uitspraken te kunnen doen.  

In dit onderzoek wordt met vergunninghouders bedoeld a. bewoners met een 24-uursvergunning op 

straat of in een parkeergarage en b. bedrijven met een parkeervergunning afgestemd op de 

kantoortijden, winkeltijden of openingstijden.  

Tussen de verschillende groepen zal in het rapport zoveel mogelijk onderscheid worden gemaakt. 

 

In totaal hebben 1.972 betrokkenen een vragenlijst ontvangen, waarvan 1.582 vergunninghouders en 

390 wachtenden. Ze hebben een uitnodigingsbrief ontvangen met het verzoek om de vragenlijst digitaal 

in te vullen met een inlogcode. Ook is de mogelijkheid geboden om de vragenlijst op papier in te vullen 

en deze terug te sturen in de bijgevoegde gratis antwoordenvelop. Onder groepen die achterbleven in 

de respons is een herinneringsbrief gestuurd.  

 

In dit onderzoek wordt een minimale respons van 30 procent per doelgroep nagestreefd. In totaal zijn 

723 vragenlijsten ingevuld, waarvan ongeveer de helft via internet. De totale respons van alle 

betrokkenen komt daarmee op 37 procent.  

 586 vragenlijsten zijn ingevuld door vergunninghouders (37 procent) 

 137 vragenlijsten zijn ingevuld door wachtenden (35 procent) 

Onder vergunninghouders willen we betrouwbare uitspraken doen over zowel bewoners als bedrijven. 

De respons is 38 procent onder bewoners en 33 procent onder bedrijven. 

 

Verder worden uitspraken gedaan over de vijf verschillende parkeersectoren in de Binnenstad. De 

respons per sector staat op de volgende pagina in tabel 1. De resultaten laten zien dat voor elke 

parkeersector de minimale streefrespons van 30 procent is behaald. Tot slot zijn degenen met een                 

24-uurs vergunning in een parkeergarage bevraagd. De respons is daar 35 procent.  
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Tabel 1: Respons vergunninghouders met straatvergunning naar parkeersector 

 Aantal respondenten Responspercentage 

Parkeersector 1 163 38% 

Parkeersector 2 124 40% 

Parkeersector 3 75 44% 

Parkeersector 4 125 34% 

Parkeersector 5 23* 31% 
* Sector 5 is een klein gebied. Het responspercentage is in deze sector voldoende, maar het aantal respondenten is klein. De 
resultaten voor deze sector zijn daardoor eerder indicatief dan representatief.  

 

1.5.3 Parkeerdrukmetingen 

Daarnaast is aan de hand van tellingen de parkeerdruk op straat in beeld gebracht. Parkeerdruk 

betekent het aantal parkeerplaatsen dat bezet is ten opzichte van het totaal aantal beschikbare 

parkeerplaatsen. Deze metingen geven inzicht in de bezetting van de parkeerplaatsen op straat. Het 

betreft een momentopname. De tellingen zijn uitgevoerd op verschillende dagen en tijdvakken:  

 Dinsdag 20:00 – 24:00 

 Woensdag 13:00 – 17:00 

 Donderdag 17:00 – 21:00  

 Zaterdag 13:00 – 17:00 

 Zondag 13:00 – 17:00 

In elk tijdvak zijn alle vijf de parkeersectoren eenmaal gemeten. Tijdens de metingen zijn alle 

geparkeerde voertuigen op openbare parkeerplaatsen geteld. Uitgezonderd zijn voertuigen op 

parkeerplaatsen waar een bijzondere regeling van kracht is, zoals voor taxi’s, invaliden en laden/lossen.  

Het gaat hierbij om de totale parkeerdruk, dus zowel om vergunning parkeren als niet-vergunning 

parkeren.  

 

1.6 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de omvang van de wachtlijst en (de tevredenheid met) de wachttijd. 

De algemene tevredenheid met de genomen maatregelen staat centraal in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 

gaat over de ervaren verandering in parkeersituatie sinds de maatregelen. De tevredenheid met de 

huidige parkeersituatie wordt onderzocht in hoofdstuk 5. Denk bijvoorbeeld aan de grootte van 

parkeersectoren, de zoektijd en de loopafstand. Hoofdstuk 6 beschrijft de parkeerdruk op straat in de 

Binnenstad. Hoofdstuk 7 gaat over een vergunning in een parkeergarage en hoofdstuk 8 over parkeren 

zonder een vergunning.  

 

Op de verschillen tussen groepen zijn significantietoetsen uitgevoerd. Op basis van deze toetsen kan 

met 90 procent betrouwbaarheid worden gezegd of de gemeten verschillen echt bestaan. Wanneer de 

afwijking significant is (dat wil zeggen niet op toeval berust), is dit in de tekst vermeld. 

 

Daarnaast wordt bij iedere tabel en figuur met N aangegeven hoeveel respondenten de vraag hebben 

beantwoord.  
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2. Wachtlijst en wachttijd 

Om de wachtlijst en –tijd te verkorten, zijn in 2015 maatregelen genomen. Wat is de invloed van de 

maatregelen op de wachtlijst/-tijd voor een parkeervergunning? En welke maximale wachttijd vinden 

degenen op de wachtlijst acceptabel? In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de wachtlijst en wachttijd.  

 

2.1 Wachtenden 

 

2.1.1 Registraties wachtlijst 

De resultaten laten zien dat de omvang van de wachtlijst voor een parkeervergunning op straat is 

gedaald.  

- In 2013 was het beeld dat er ongeveer 700 bewoners/bedrijven op de wachtlijst stonden; 

- In maart 2017 waren dit er ongeveer 510.  

- Vanaf april 2017 zijn vergunningen verstrekt aan wachtenden. Ook is de wachtlijst 

geactualiseerd. Medio 2017 staan er 318 bewoners/bedrijven ingeschreven.  

Daarmee is de omvang van de wachtlijst in vier jaar tijd ongeveer gehalveerd.  

 

Figuur 2: Ontwikkeling omvang wachtlijst, 2013-2017 
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Medio 2017 zijn er in totaal 318 wachtlijstvermeldingen, waarvan 261 bewoners en 57 bedrijven. In 

absolute zin staan er veel bewoners van parkeersector 1 Zuid op de wachtlijst. Deze sector telt 140 van 

de 318 wachtlijstvermeldingen, waarvan ongeveer 120 bewoners. Het is ook de grootste sector qua 

inwoneraantal en oppervlakte. 

 

Figuur 3: Omvang wachtlijst medio 2017, naar parkeersector en bewoner/bedrijf  

  

In 2013 was het beeld dat de wachttijd voor een parkeervergunning op straat zeven jaar was. Over de 

ontwikkeling van de wachttijd kan onvoldoende uitspraak worden gedaan. Er is inzicht in de huidige 

situatie, maar geen inzicht in het verleden. Dat wil zeggen dat niet bekend is van bewoners/bedrijven 

die in het verleden op de wachtlijst stonden, hoe lang zij hebben gewacht op een vergunning.  

Van degenen die op het moment van dit onderzoek op de wachtlijst staan, is wel bekend wanneer zij 

zich hebben ingeschreven. Hieronder staat per parkeersector vermeld wat medio 2017 de inschrijfduur 

is van de langst wachtende: 

 Sector 1 Zuid: 2 jaar en 4 maanden 

 Sector 2 Zuid-Oost: 1 jaar en 9 maanden 

 Sector 3 Noord-Oost: 1 jaar en 9 maanden 

 Sector 4 Noord: 1 jaar en 4 maanden 

 Sector 5 West: 11 maanden 
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Als we naar de inschrijfdatum van de totale groep wachtenden kijken, komt naar voren dat twee derde 

van de wachtenden medio 2017 korter dan 1 jaar staat ingeschreven. De rest staat op dat moment 

langer dan 1 jaar ingeschreven.  

 

Figuur 4: Hoe lang wachtenden staan ingeschreven op de wachtlijst (N=318) 

 
 

Daarnaast is gekeken naar de verschillen tussen parkeersectoren. Voor parkeersector 1 staat men het 

langst ingeschreven. Medio 2017 staat 17 procent van de wachtenden voor sector 1 18 tot 30 maanden 

ingeschreven. In de andere sectoren staan wachtenden korter ingeschreven. Hoe komt dit? De reden 

hiervoor is niet bekend. Uit tabel 2 op de volgende pagina blijkt dat verklaringen als bevolkings- en 

adressendichtheid of een beperkt aantal vergunninghouder parkeerplaatsen niet plausibel lijken. Op die 

aspecten is sector 1 vergelijkbaar met sector 3. Verder blijkt dat vooral sector 4 dichtbevolkt is.  

 

Figuur 5: Hoe lang wachtenden staan ingeschreven naar parkeersector (N=140, N=47, N=53, N=66 en N=12) 
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Tabel 2: Kenmerken van de parkeersectoren 

 Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 

Aantal inwoners 2.438 1.372 959 1.892 290 

Aantal adressen 2.009 973 812 1.665 239 

Oppervlakte (m²) 292.735 226.423 127.661 184.141 58.694 

Bevolkingsdichtheid (per ha.) 83,3 60,6 75,1 102,7 49,4 

Adressendichtheid (per ha.) 68,6 43,0 63,6 90,4 40,7 

Aantal uitgegeven 

parkeervergunningen 
465 342 186 405 91 

Aantal vergunninghouder 

parkeerplaatsen 
280 202 117 291 71 

Verhouding vergunning 

parkeerplaatsen en adressen 
7,2 4,8 6,9 5,7 3,4 

 

Ongeveer 110 bewoners/bedrijven belangstellend 

Om de wachtlijst en –tijd voor een parkeervergunning op straat te verkorten, is onder andere een 

belangstellendenlijst ingevoerd. Hierop staan aanvragers die liever in een andere sector willen parkeren 

of (nog) niet in het bezit zijn van een auto. Medio 2017 staan er 113 ingeschrevenen op de 

belangstellendenlijst, waarvan 107 bewoners en 6 bedrijven. De meeste aanvragers zijn woonachtig in 

parkeersector 1 Zuid.  

 

Figuur 6: Omvang belangstellendenlijst medio 2017, naar parkeersector en bewoner/bedrijf  
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2.1.2 Enquête onder wachtenden 

Daarnaast is de tevredenheid met de wachttijd onder ingeschrevenen op de wachtlijst/ 

belangstellendenlijst onderzocht. Hiervoor is een enquête uitgezet. In totaal hebben 130 personen de 

vragenlijst ingevuld, waarvan 113 bewoners en 19 bedrijven. Twee respondenten hebben zowel een 

bewoner- als bedrijven parkeervergunning. Voor de leesbaarheid van het rapport zal in het vervolg 

worden gesproken over ‘wachtenden’. 

 

Aan de wachtenden is de volgende stelling voorgelegd: ‟Een wachttijd voor een parkeervergunning 

hoort bij de Binnenstad”. 42 procent van de wachtenden is het met deze stelling eens. Bijna eenzelfde 

deel is het daar mee oneens. De rest heeft een neutrale houding, weet het antwoord niet of heeft 

hierover geen mening.  

 

Figuur 7: Kunt u aangeven in hoeverre u het met de volgende stelling eens of oneens bent? ‟Een wachttijd voor 

een parkeervergunning hoort bij de Binnenstad” (N=130) 

  
 

Vervolgens is gevraagd welke maximale wachttijd voor een parkeervergunning men acceptabel vindt. 

Ongeveer de helft antwoordt een wachttijd van 1 tot 6 maanden. Een derde vindt 6 maanden tot 1 jaar 

acceptabel. Een wachttijd van 1 tot 3 jaar wordt weinig genoemd. Dit betekent dat de meerderheid wil 

dat een vergunning binnen een jaar wordt verstrekt. Overigens wil 12 procent helemaal geen wachttijd.  

 

Figuur 8: Welke maximale wachttijd voor een parkeervergunning vindt u acceptabel? (N=130) 
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3. Totaaloordeel over de maatregelen  

In dit hoofdstuk staat de algemene tevredenheid met de aanpak van de wachtlijst centraal. Aan 

vergunninghouders en wachtenden is gevraagd hoe tevreden ze over het algemeen zijn over de 

maatregelen. Allereerst wordt het oordeel van de totale groep vergunninghouders besproken. Daarna 

maken we uitsplitsingen naar bewoners/bedrijven, vergunninghouders op straat/in parkeergarage, 

verschillen tussen parkeersectoren en vergunning verstrekt voor en tijdens/na invoering van de 

maatregelen.  

 

3.1 Vergunninghouders  

Iets meer dan vier op de tien vergunninghouders zijn over het algemeen tevreden over de genomen 

maatregelen. Bijna een kwart is ontevreden. De rest heeft een neutrale houding, weet het antwoord niet 

of heeft hierover geen mening. Dit beeld is zowel te zien voor: 

 Bewoners als bedrijven 

 Verschillende parkeersectoren op straat  

 Vergunning verstrekt voor- als tijdens/na invoering van de maatregelen 

 

Figuur 9: Totaaloordeel van de vergunninghouders (N=586) 

 
  

Aan de vergunninghouders die tevreden of ontevreden zijn, is gevraagd om hun antwoord toe te lichten. 

Op de volgende pagina staan voorbeelden van de meest genoemde antwoorden. Links staan 

antwoorden van respondenten die tevreden zijn; rechts van degenen die ontevreden zijn. Verder wordt 

er onderscheid gemaakt tussen de groepen: 

 Bewoners met een vergunning op straat 

 Bedrijven met een vergunning op straat 

 Bewoners met een vergunning voor een parkeergarage 
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Tabel 3. Toelichting van bewoners met een parkeervergunning op straat (N=184 en N=111) 

  

Tevreden Ontevreden 

 “Doorgaans lukt het om in de nabijheid een parkeerplek 

te vinden.”  

 “Meer parkeerplekken in een groter gebied.” 

 “Voldoende keuze in parkeermogelijkheden. Soms een 

beetje ver lopen, maar in acceptabele afstand tot mijn 

huis.” 

 “Fijn dat je nu bij geen plek ook op een betaalplek mag 

parkeren.” 

 “Toen de parkeersectoren vergroot werden, is de hoge 

parkeerdruk wel enigszins opgeheven.”  

 “De wachttijden voor een vergunning zijn korter.” 

 “Door de nieuwe sectorindeling heb ik mijn vergunning 

gekregen.” 

 “Door de vergroting van de sectoren is het steeds lastiger om 

in de nabijheid van je woning te parkeren.”  

 “Sinds de sectorindeling is er vaak geen parkeerplaats meer te 

vinden. Met name in de avonden, nachten en weekenden.” 

 “Uitwijken naar de rand van de stad betekent 10 tot 15 minuten 

lopen, soms 2x per dag, want je mag er maar max. 4 uur staan.” 

“Geef een reëel (dichterbij) alternatief om uit te wijken naar 

betaalde parkeerplaatsen.” 

 “Het is mij niet duidelijk hoe ik als vergunninghouder om moet 

gaan met betaald parkeerplaatsen.” 

 Sta inmiddels bijna 2 jaar ingeschreven voor een 

parkeervergunning (in een andere sector) en heb nog steeds 

geen plaats in mijn eigen zone. Dit terwijl er vrijwel altijd open 

plaatsen zijn in de zone in mijn buurt.” 

 “De optie vergunning in een parkeergarage is te duur en te ver 

uit de buurt.” 

 Het verdwijnen van het papieren parkeervignet heeft er toe 

geleid dat bewoners niet meer weten wie er wel of geen 

parkeervergunning heeft. Zwart parkeerders zijn niet 

herkenbaar. En voor bezoekers van de stad is het minder 

duidelijk of men in een vergunningszone staat, waardoor zwart 

parkeren in de hand wordt gewerkt.” 

 

Tabel 4: Toelichting van bedrijven met een parkeervergunning op straat (N=37 en N=15) 

 

Tevreden Ontevreden 

 “Er zijn meer uitwijkmogelijkheden.”  “Nog steeds te weinig parkeerplaatsen.”  

 “Ik kan over het algemeen bijna altijd een plaats vinden, 

maar zie ook zelden veel lege plekken.” 

 “Regelmatig geen plaats en dus moeten uitwijken naar een 

verder gelegen parkeerplaats of zelfs betaald parkeren.” 

 “Het digitaal omzetten van een kenteken duurt lang. We 

werken met verschillende medewerkers; dit is lastig.”  

 “Een app zou handig zijn, omdat wij vaak wisselen van 

kentekens.”  

 “Veel ingewikkelder systeem, elke keer weer zelf verlengen.’’  

 

Tabel 5: Toelichting van bewoners met een vergunning voor een parkeergarage (N=34 en N=15) 

 

Tevreden Ontevreden 

 “Ik kan bijna altijd wel een plaats vinden, behalve na 

21.00.”  

 “Vergunning in een parkeergarage is erg duur en vaak lange 

wachtrij.”  

 “Vergunning konden we omzetten voor een 

parkeergarage veel dichterbij.”  

 “Doordat er nog steeds een wachtlijst is, ben ik genoodzaakt 

een erg duur abonnement op een parkeergarage te nemen.”  

 “De parkeergarage is moeilijk te betreden in de 

weekenden en op donderdag.”  

 “De prijs hiervan is bizar hoog voor een parkeergarage waar 

niet eens vaste vergunninghouder plekken zijn toebedeeld. 

Meermaals heb ik voor een volle Wolvenhoek gestaan waarop 

ik uitweek naar de Keizerstraat.”  
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3.1.1 Bewoners en bedrijven 

Het totaaloordeel van bewoners is vergelijkbaar met die van bedrijven. Van beide groepen zijn ruim vier 

op de tien respondenten in het algemeen tevreden over de genomen maatregelen. Wel lijken bewoners 

iets meer ontevreden dan bedrijven, maar dit verschil is niet significant. Dit bekent dat met 90 procent 

zekerheid kan worden gezegd dat het verschil op toeval berust.  

 

Figuur 10: Totaaloordeel van bewoners en bedrijven (N=507; N=85) 

 
  

3.1.2 Op straat en in parkeergarage 

In totaal is 43 procent van de straatvergunninghouders over het algemeen tevreden over de genomen 

maatregelen. 24 procent is hierover ontevreden. Daarnaast is gekeken naar verschillen tussen de 

parkeersectoren op straat. Hieruit blijkt dat vergunninghouders in sector 1 en 2 meer ontevreden zijn 

ten opzichte van de andere sectoren. Overigens hebben straatvergunninghouders vrijwel hetzelfde 

oordeel als degenen met een vergunning voor een parkeergarage. 

 

Figuur 11: Totaaloordeel van straatvergunninghouders naar parkeersector (N=165; N=128; N=74; N=124; N=23) 

* Vanwege het kleine aantal respondenten in parkeersector 5 zijn deze cijfers eerder indicatief dan representatief.  
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3.1.3 Voor en tijdens/na invoering maatregelen 

In 2015 zijn veranderingen in de parkeerregeling doorgevoerd om de wachttijd voor een 

parkeervergunning te verkorten. Aan de vergunninghouders is de vraag gesteld of zij al vóór 2015 een 

parkeervergunning hadden. Ongeveer driekwart van de respondenten had al een vergunning voordat 

de maatregelen werden ingevoerd. Eén procent weet het antwoord niet (meer). Bij de rest van de 

respondenten is zijn/haar vergunning vanaf 2015 verstrekt.  

Een vergunning verstrekt voor of tijdens/na invoering van de maatregelen geeft weinig verschil in 

resultaat. De tevredenheid tussen beiden komt grotendeels overeen.  

 

Figuur 12: Totaaloordeel van vergunninghouders waarvan de vergunning is verstrekt voor- of tijdens/na invoering 

van de maatregelen (N=452; N=126) 

  
 

3.2 Wachtenden 

Naast de vergunninghouders is ook aan de wachtenden gevraagd hoe tevreden ze over het algemeen 

zijn over de genomen maatregelen om de wachttijd te verkorten. De resultaten laten zien dat 

wachtenden vaker ontevreden zijn dan vergunninghouders, namelijk 38 procent tegenover 23 procent.  

 

Figuur 13: Totaaloordeel van de wachtenden (N=130) 
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Aan de wachtenden die tevreden of ontevreden zijn, is tevens gevraagd om hun antwoord toe te lichten. 

Hieronder staan voorbeelden van de meest genoemde antwoorden. Links staan antwoorden van 

respondenten die tevreden zijn; rechts van degenen die ontevreden zijn. 

 

Tabel 6: Toelichting van personen die wachten op een parkeervergunning (N=31 en N=50) 

  

Tevreden Ontevreden 

 “Wachtlijst wordt korter.” 

 “Maatregelen lijken me allemaal goed om de wachttijd 

te verkorten.” 

 “Ik kom nu sneller in aanmerking.” 

 “Iedere verbetering is goed, beleid is iets ruimer dus 

eerder kans op een plaats.” 

 “Goed dat er maatregelen worden getroffen.” 

 “Wij merken tot op heden nog niets van de maatregelen en 

staan nog steeds op de wachtlijst. Wellicht is de wachtlijst 

korter geworden, maar als daar niet over gecommuniceerd 

wordt, merken we er niks van.” 

 “Het zou prettig zijn als er inzicht wordt verschaft rondom 

wachttijd en alternatieven worden geboden; bv. versoepeling 

avondvergunning.” 

 “Optie parkeergarage is veel te duur. Naastgelegen sector is 

10-15 minuten lopen.” 

 “Wachttijd is nog steeds hoog, terwijl er nog voldoende 

plaatsen beschikbaar zijn in mijn zone.” 

 “We hebben een plaats toegewezen gekregen in een andere 

sector, maar deze is veel te ver weg. Parkeren buiten de stad 

is zelfs dichterbij.” 

 “Ik vraag een vergunning aan voor mijn sector, dus als ik twee 

keer een plek krijgt aangeboden buiten mijn sector dan vind ik 

dat ik het recht heb om te weigeren.” 

 “Volkomen oneerlijk. Je mag 1x een aanbod in een andere 

sector weigeren, maar een volgend aanbod moet ik accepteren 

anders word je van de wachtlijst geschrapt.” 
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4. Ervaren verandering in parkeersituatie 

Aan de vergunninghouders die al vóór 2015 een parkeervergunning hadden, is gevraagd of hun 

parkeersituatie sinds de genomen maatregelen is verbeterd of verslechterd. Dit hoofdstuk gaat over de 

ervaren verandering in parkeersituatie. 

 

4.1 Vergunninghouders 

45 procent van de respondenten geeft aan dat hun parkeersituatie gelijk is gebleven ten opzichte van 

de situatie vóór de invoering van de maatregelen. Een derde vindt dat er sprake is van een 

verslechtering. 19 procent spreekt van een verbetering. De rest weet het antwoord niet of heeft hierover 

geen mening.  

 

Figuur 14: Ervaren verandering in parkeersituatie door de vergunninghouders (N=452) 

   
 

Aan de vergunninghouders die aangeven dat hun parkeersituatie is verbeterd of verslechterd, is 

gevraagd om hun antwoord toe te lichten. Hieronder staan voorbeelden van de meest genoemde 

antwoorden. Er is onderscheid gemaakt tussen drie groepen: 

 Bewoners met een parkeervergunning op straat 

 Bedrijven met een parkeervergunning op straat 

 Bewoners met een vergunning voor in een parkeergarage 

 

Tabel 7: Bewoners met een parkeervergunning op straat (N=70 en N=127) 

  

Verbeterd Verslechterd  

 “Bijna altijd plek in de buurt.” 

 “Meer parkeerplaatsen in een groter gebied.” 

 “Meer uitwijkmogelijkheden.” 

 “Meer plaatsen beschikbaar, omdat ik nu ook mag 

parkeren op betaalde plaatsen.” 

 “Ik heb inmiddels een parkeervergunning na 2,5 

jaar op gewenste plaats.” 

 “De vergunning parkeerplaatsen dichtbij mijn huis zijn vaker bezet, 

waardoor ik moet uitwijken naar verder weg gelegen plaatsen.”  

 “De parkeerdruk is toegenomen. Soms is er geen enkele plek meer.”  

 “Mijn zone is overvol, terwijl andere zone bijna altijd voldoende lege 

plaatsen heeft.”  

 “Noodzaak om langer te zoeken c.q. een ongunstiger parkeerplek te 

accepteren.” 

 “Er is na 18.00 nooit plek. Uitwijkmogelijkheden zijn totaal niet 

geschikt, want veel te ver weg.” 

 “2 uur op een betaalplaats staan is ook niet de oplossing. Je moet 

dan weer rond rijden om te constateren dat er nog geen plek is.” 

 “Een plaats huren in een parkeergarage in de Binnenstad is 

onbetaalbaar voor bewoners.” 

 “Omdat vignetten niet meer zichtbaar zijn, is er nu veel meer sprake 

van fout parkeerders.” 

 “Regioborden zijn veranderd in een zone bord en de blauwe borden 

waarop duidelijk staat dat het hier gaat om 24-uurs vergunning 

parkeren weggehaald.” 
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Tabel 8: Bedrijven met een parkeervergunning op straat (N=12 en N=20) 

  

Verbeterd Verslechterd  

 “De flexibiliteit van de parkeermogelijkheden is 

vergroot.”  

 “Door de ruimere zones meer opties om te parkeren.” 

 “Ik kon eerst dichtbij parkeren. Zeker met spullen die naar de 

winkel moeten. Nu moet ik de auto voor de winkel uitladen en 

dan de hele stad doorrijden om een parkeerplaats te zoeken.” 

  “Vaker verder op moeten parkeren dan wel betaald parkeren; 

aangezien er geen plaats is.” 

 “Sinds digitaal systeem zijn er veel meer vreemde auto’s 

geparkeerd op vergunningsplekken. Regelmatig geen vrije 

plekken.” 

 “Zijn veel tijd kwijt met kentekens aanmelden.” 

 

Tabel 9: Bewoners met een vergunning voor in een parkeergarage (N=6 en N=4) 

  

Verbeterd Verslechterd 

 “De parkeergarage is alleen voor vergunninghouders; 

er is dus altijd plaats.”  

 “Onze parkeergarage is nu dichterbij.” 

 “Van beperkte parkeermogelijkheden naar permanent 

parkeren gegaan.” 

 “Ik had een parkeervergunning op straat. Daar is mijn 

auto aangereden en er is een keer ingebroken.” 

 “Kan altijd wel een plaatsje vinden, behalve na 21.00.”  

 “De garage is kleiner geworden; auto staat verder weg in de 

kelder.” 

 “Slecht aangegeven dat het om vergunninghoudersplaatsen 

gaat.” 

 

4.1.1 Bewoners en bedrijven 

Bedrijven geven vaker aan dat hun parkeersituatie sinds de maatregelen gelijk is gebleven dan 

bewoners. Bewoners lijken vaker te spreken van een verslechtering, maar dit verschil is niet significant.  

 

Figuur 15: Ervaren verandering in parkeersituatie door bewoners en bedrijven (N=380; N=78) 
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4.1.2 Op straat en in parkeergarage 

In totaal vindt 43 procent van de straatvergunninghouders dat hun parkeersituatie sinds de maatregelen 

gelijk is gebleven. 35 procent spreekt van een verslechtering en 20 procent van een verbetering. De 

rest weet het antwoord niet of heeft hierover geen mening.  

 

Daarnaast is gekeken naar de verschillen tussen parkeersectoren. In sector 1 vindt men vaker dat er 

sprake is van een verbetering vergeleken met de andere sectoren. In sector 5 is de parkeersituatie 

volgens respondenten vaker gelijk gebleven.  

 

Overigens ervaren straatvergunninghouders vaker een verslechterde situatie dan degenen met een 

vergunning voor een parkeergarage. Dit is niet verrassend; de maatregelen hadden vooral betrekking 

op het parkeren op straat.  

 

Figuur 16: Ervaren verandering in parkeersituatie door straatvergunninghouders naar parkeersector (N=138; 

N=99; N=63; N=99, N=21) 

  
* Vanwege het kleine aantal respondenten in parkeersector 5 zijn deze cijfers eerder indicatief dan representatief. 
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5. Tevredenheid met huidige parkeersituatie 

In dit hoofdstuk wordt de tevredenheid met de huidige parkeersituatie onderzocht. Denk bijvoorbeeld 

aan de grootte van parkeersectoren, de zoektijd en de loopafstand. Deze vragen zijn gesteld aan de 

vergunninghouders over de parkeersector of parkeergarage waarvoor diegene een vergunning heeft. 

 

5.1 Vergunninghouders  

 

5.1.1 Voorkeurssector/parkeergarage 

Allereerst is gevraagd naar welke parkeersector of parkeergarage hun voorkeur uitgaat. De meesten 

geven de voorkeur aan de sector/garage waarvoor ze nu al een vergunning hebben. 9 procent wil liever 

een vergunning in een andere sector/garage; zij willen vooral: 

 De straatvergunning behouden, maar voor een andere parkeersector (n=31) 

 Van een vergunning in een parkeergarage naar een straatvergunning (n=13) 

 Van een straatvergunning naar een vergunning in een parkeergarage (n=7). De garages 

Wolvenhoek, Visstraat, St.-Josephstraat, St.-Jan en Tolbrug worden genoemd. 

 

Figuur 17: Naar welke parkeersector of parkeergarage gaat uw voorkeur uit? (N=584) 

   
 

Tabel 10: Naar welke parkeersector/parkeergarage gaat uw voorkeur uit? (N=165, N=128, N=74, N=124, N=23) 

 Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 

Sector of parkeergarage 

waarvoor ik al een 

vergunning heb 

95% 80% 97% 90% 96% 

Andere sector/garage 2% 18% 1% 7% 4% 

Weet niet/geen mening 2% 3% 1% 3% 0% 
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5.1.2 Grootte parkeersector 

Ongeveer zes op de tien respondenten zijn tevreden met de grootte van de eigen parkeersector. Een 

derde is hierover ontevreden. 21 procent vindt zijn/haar parkeersector te klein; terwijl 12 procent de 

sector te groot vindt.  

 Bewoners zijn ongeveer even tevreden als bedrijven over de grootte van de eigen 

parkeersector.  

 In parkeersector 4 zijn vergunninghouders vaker tevreden met de grootte van de sector. De 

sectoren 3 en 5 worden vaker als te klein ervaren; terwijl de sectoren 1 en 2 iets vaker te groot 

worden bevonden.  

 

Figuur 18: Bent u tevreden over de grootte van uw parkeersector? (N=509) 

   
 

Tabel 11: Bent u tevreden over de grootte van uw parkeersector? (N=159, N=126, N=74, N=124, N=23) 

 Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 

Ja, de huidige grootte 

is goed 

58% 64% 51% 73% 43% 

Nee, die is te groot 21% 13% 5% 5% 4% 

Nee, die is te klein 14% 17% 34% 19% 48% 

Weet niet/geen mening 7% 6% 9% 4% 4% 

 

5.1.3 Zoektijd  

Ruim de helft van de respondenten is tevreden over de tijd waarbinnen zij een parkeerplaats vinden. 

Een kwart is hierover ontevreden.  

 Bewoners zijn ongeveer even tevreden als bedrijven over de tijd waarbinnen zij een 

parkeerplaats vinden.  

 In parkeersector 4 zijn vergunninghouders het meest tevreden. In de parkeersectoren 1 en 2 is 

men iets vaker ontevreden.  

 Straatvergunninghouders zijn vrijwel even tevreden als degenen met een vergunning voor een 

parkeergarage.  

  

Figuur 19: Hoe tevreden bent u over de tijd waarbinnen u een parkeerplaats vindt? (N=513) 
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Tabel 12: Hoe tevreden bent u over de tijd waarbinnen u een parkeerplaats vindt? (N=162, N=128, N=74, N=123, 

N=23) 

 Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 

Tevreden 51% 48% 55% 66% 57% 

Niet tevreden, niet 

ontevreden 

19% 20% 19% 17% 26% 

Ontevreden 28% 30% 26% 17% 17% 

Weet niet/geen mening 2% 1% 0% 0% 0% 

 

5.1.4 Loopafstand 

Over de loopafstand van de parkeerplaats tot de eigen woning/bedrijf zijn ongeveer zes op de tien 

respondenten tevreden. Bijna een kwart is hierover ontevreden.  

 Bewoners zijn ongeveer even tevreden als bedrijven over de loopafstand.  

 In de parkeersectoren 1 en 2 zijn vergunninghouders vaker ontevreden dan in de overige 

sectoren. In de parkeersectoren 3 en 4 is men vaker tevreden.  

 Straatvergunninghouders zijn vrijwel even tevreden als degenen met een vergunning voor een 

parkeergarage.  

 

Figuur 20: Hoe tevreden bent u over de loopafstand van de parkeerplaats tot uw woning/bedrijf? (N=513) 

    
 

Tabel 13: Hoe tevreden bent u over de loopafstand van de parkeerplaats tot uw woning/bedrijf? (N=162, N=128, 

N=74, N=123, N=22) 

 Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 

Tevreden 49% 48% 77% 72% 59% 

Niet tevreden, niet 

ontevreden 

16% 20% 14% 15% 36% 

Ontevreden 34% 30% 8% 12% 5% 

Weet niet/geen mening 1% 2% 1% 0% 0% 
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6. Parkeerdruk 

Aan vergunninghouders is een vraag gesteld over wanneer zij de meeste problemen ervaren met het 

vinden van een parkeerplaats. Dit konden zij per dag en dagdeel aangeven. Daarnaast zijn er 

parkeerdrukmetingen op straat uitgevoerd.  

 

6.1.1 Ervaren parkeerdruk  

De resultaten van de enquête laten zien dat bewoners met een straatvergunning in het parkeergebied 

de Binnenstad de meeste parkeerproblemen ervaren op doordeweekse avonden, met als piekmoment 

donderdagavond. Gevolgd door de zaterdag- en zondagmiddag. Zo geeft 78 procent van de 

respondenten aan de meeste problemen te ervaren op donderdagavond.  

 

Tabel 14: Totaal ervaren parkeerdruk in parkeergebied de Binnenstad (N=370) 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Ochtend 4% 5% 5% 5% 6% 15% 9% 

Middag 19% 19% 21% 23% 24% 41% 36% 

Avond 67% 65% 65% 78% 74% 68% 59% 

Nacht 21% 21% 21% 22% 28% 29% 24% 

 

Ongeveer hetzelfde beeld is zichtbaar voor elke afzonderlijke parkeersector. Ook hier ervaren 

respondenten de meeste problemen op doordeweekse avonden. Verder zijn er in de enquête geen 

significante verschillen gemeten tussen de parkeersectoren.  

 

Tabel 15: Ervaren parkeerdruk in sector 1 Zuid (N=116) 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Ochtend 4% 6% 6% 5% 8% 15% 10% 

Middag 21% 22% 22% 26% 28% 40% 36% 

Avond 67% 66% 66% 78% 75% 64% 61% 

Nacht 21% 20% 20% 23% 29% 27% 23% 

 

Tabel 16: Ervaren parkeerdruk in sector 2 Zuid-Oost (N=87) 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Ochtend 6% 7% 6% 7% 7% 17% 11% 

Middag 21% 22% 23% 24% 23% 43% 41% 

Avond 76% 74% 71% 80% 78% 75% 63% 

Nacht 20% 20% 17% 22% 29% 33% 26% 

 

Tabel 17: Ervaren parkeerdruk in sector 3 Noord-Oost (N=64) 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Ochtend 2% 2% 2% 2% 2% 11% 5% 

Middag 6% 8% 11% 13% 14% 39% 34% 

Avond 70% 67% 72% 88% 81% 75% 64% 

Nacht 30% 30% 30% 31% 39% 41% 33% 

 

Tabel 18: Ervaren parkeerdruk in sector 4 Noord (N=81) 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Ochtend 1% 2% 4% 2% 4% 19% 11% 

Middag 20% 16% 19% 19% 22% 43% 35% 

Avond 62% 60% 59% 72% 67% 65% 57% 

Nacht 20% 21% 23% 21% 23% 26% 23% 

* In parkeersector 5 West is het aantal respondenten te klein om hierover betrouwbare uitspraken te kunnen doen. 
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6.1.2 Gemeten parkeerdruk 

Daarnaast zijn in de Binnenstad parkeerdrukmetingen op straat uitgevoerd. Dit om inzicht te krijgen in 

de bezetting van de parkeervoorzieningen op verschillende momenten. Door meerdere momenten in 

de week te meten, ontstaat er voor die week een algemeen beeld. De metingen zijn uitgevoerd op de 

volgende dagen en tijdvakken:  

 Dinsdag 20:00 – 24:00 

 Woensdag 13:00 – 17:00 

 Donderdag 17:00 – 21:00  

 Zaterdag 13:00 – 17.00 

 Zondag 13:00 – 17:00 

In elk tijdvak zijn alle vijf de parkeersectoren eenmaal gemeten. Tijdens de metingen zijn alle 

geparkeerde voertuigen op openbare parkeerplaatsen geteld. Uitgezonderd zijn voertuigen op 

parkeerplaatsen waar een bijzondere regeling van kracht is, zoals voor taxi’s, invaliden en laden/lossen.  

Het gaat hierbij om de totale parkeerdruk, dus zowel om vergunning parkeren als om niet-vergunning 

parkeren.  

 

De parkeerdruk is daarbij uitgedrukt in een percentage, wat aangeeft welk deel van het totaal aantal 

parkeerplaatsen daadwerkelijk bezet is. In dit onderzoek wordt bij een bezettingsgraad tot 85 procent 

gesproken over een acceptabele parkeerdruk.  

Uit de resultaten komt naar voren dat de parkeerdruk in parkeergebied de Binnenstad varieert per 

meetmoment. Op sectorniveau is de gemiddelde parkeerdruk op alle meetmomenten lager dan de 

kritische grens van 85 procent of meer. De hoogste parkeerdruk is gemeten op dinsdagavond met een 

gemiddelde parkeerdruk van 80 procent.  

 

Figuur 21: Gemeten parkeerdruk medio 2017, naar meetmoment en parkeersector  
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7. Vergunning voor een parkeergarage 

In september 2015 heeft de gemeente een brief gestuurd aan bewoners met een vergunning en 

bewoners die wachten op een vergunning. De parkeergarages Wolvenhoek, St.-Josephstraat en 

Stationsplein werden gedeeltelijk beschikbaar gesteld voor bewoners. Dit hoofdstuk gaat over een 

vergunning in een parkeergarage.  

 

7.1 Vergunninghouders en wachtenden 

Vergunninghouders 

Aan bewoners met een parkeervergunning is gevraagd of zij wel of niet gekozen hebben voor een 

vergunning in een parkeergarage. De meesten hebben niet gekozen voor deze mogelijkheid. Twaalf 

procent heeft hiervoor wel gekozen.  

 

Figuur 22: Hebt u gekozen voor een vergunning in een parkeergarage? (N=503) 

    
 

Het merendeel van degenen met een vergunning voor een parkeergarage, geeft nog altijd de voorkeur 

aan een vergunning voor een parkeergarage. Ruim een derde wil liever een 24-uursvergunning op 

straat, vooral vanwege de kosten en de afstand van de parkeerplaats tot de eigen woning. De 

drukte/wachtrij voor de parkeergarage en veiligheid(sgevoel) worden minder vaak genoemd.  

 

Figuur 23: Gaat uw voorkeur nog altijd uit naar een vergunning in een parkeergarage? (N=61) 

  
  

Wachtenden 

Aan bewoners die wachten op een parkeervergunning is gevraagd of zij interesse hebben in een 

vergunning voor een parkeergarage. 40 procent heeft daar interesse in. Tegenover 60 procent die hier 

niet in geïnteresseerd is.  

 

7.1.1 Voorkeur 

Vergunninghouders 

De redenen waarom bewoners gekozen hebben voor een vergunning voor een parkeergarage lopen 

uiteen. Het (sneller) krijgen van een parkeervergunning, de afstand tot de eigen woning, het comfort 

van parkeren in een garage en het veiligheidsgevoel spelen allen een rol. De categorie ‘Anders, 

namelijk’ is door een kleinere groep bewoners gekozen.  
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Figuur 25: Waarom hebben vergunninghouders gekozen voor een vergunning voor een parkeergarage? (meer 

antwoorden mogelijk; N=61) 

  
 

Wachtenden 

De belangrijkste reden waarom wachtenden interesse hebben in een vergunning voor een 

parkeergarage is het (sneller) krijgen van een parkeervergunning. Gevolgd door het veiligheidsgevoel 

en de afstand tot de eigen woning. Het comfort van het parkeren in een parkeergarage wordt iets minder 

vaak genoemd. Hetzelfde geldt voor de categorie ‘Anders, namelijk’.  

 

Figuur 26: Wat is de voornaamste reden dat wachtenden interesse hebben in een vergunning voor een 

parkeergarage? (meer antwoorden mogelijk; N=45) 
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7.1.2 Geen voorkeur 

Vergunninghouders 

Het merendeel van bewoners heeft niet gekozen voor een vergunning in een parkeergarage. Het tarief 

en de afstand tot de eigen woning bepalen vooral de keuze. Daarnaast is de categorie ‘Anders, namelijk’ 

door een aanzienlijk deel gekozen. Daarin komen drie belangrijke redenen naar voren: 

 Geen behoefte, want ik heb een 24-uursvergunning op straat (n=23) 

 De drukte/wachtrijen met in- en uitrijden (n=18) 

 Niet van toepassing / ik had op dat moment nog geen vergunning / ik heb hierover geen brief 

ontvangen (n=17) 

Andere redenen worden bij ‘Anders, namelijk’ minder vaak genoemd. Denk bijvoorbeeld aan het gemak, 

het comfort, een (te) krappe parkeergarage, geen garantie op een parkeerplaats en beperkte mobiliteit 

van de persoon.  

 

Figuur 27: Waarom hebt u niet gekozen voor een vergunning voor een parkeergarage? (meer antwoorden mogelijk; 

N=442) 

  
 

Wachtenden 

60 procent van de respondenten die wachten op een parkeervergunning is niet geïnteresseerd in een 

vergunning voor een parkeergarage. Deze keuze wordt vooral bepaald door de afstand tot de eigen 

woning en het tarief van de parkeergarage. Het veiligheidsgevoel speelt minder vaak een rol.  

 

Figuur 28: Waarom hebt u geen interesse in een vergunning voor een parkeergarage? (meer antwoorden mogelijk; 

N=67) 
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7.2 Tarief 

Het merendeel van bewoners heeft niet gekozen voor een vergunning in een parkeergarage. Het tarief 

en de afstand tot de eigen woning bepalen vooral de keuze. Aan hen is gevraagd welk bedrag zij 

maximaal bereid zijn te betalen voor een vergunning in een parkeergarage. Aan degenen die wachten 

op een parkeervergunning is dezelfde vraag gesteld. Ter vergelijking: een 24-uursvergunning voor 

parkeren op straat in de Binnenstad is €52 euro per kwartaal.  

 

Tabel 19: Welk bedrag bent u maximaal bereid te betalen voor een vergunning voor een parkeergarage? – 

Bedrag ingevuld (N=166, N=38 en N=25) 

 Vergunninghouders geen 

voorkeur (N=166) 

Wachtenden wel 

interesse (N=38) 

Wachtenden geen 

interesse (N=25) 

30 euro of minder 2% 11% 12% 

31 t/m 60 euro 51% 42% 32% 

61 t/m 90 euro 14% 18% 8% 

91 t/m 120 euro 33% 29% 48% 

 

Vergunninghouders 

De helft van de bewoners met een vergunning op straat wil hiervoor niet(s) betalen. Hij/zij wil namelijk 

geen vergunning voor een parkeergarage. 13 procent weet het antwoord niet of heeft hierover geen 

mening. 37 procent is bereid om te betalen voor een vergunning voor een parkeergarage. De 

mediaanwaarde is €60 euro per kwartaal (n=166). De mediaan is de middelste waarde in een reeks 

getallen die gerangschikt zijn naar grootte. Het voordeel van een mediaan is dat deze minder gevoelig 

is voor afwijkende waarden dan het gemiddelde.  

 

Wachtenden 

Van de wachtenden die interesse hebben in een vergunning voor een parkeergarage, heeft 84 procent 

een bedrag ingevuld. De mediaanwaarde is hetzelfde als die van de vergunninghouders, namelijk €60 

euro per kwartaal (n=38). 16 procent weet het niet of heeft hierover geen mening.  

 

Van degenen die niet geïnteresseerd zijn in een vergunning in een parkeergarage, wil bijna de helft 

niet(s) betalen voor een vergunning in een parkeergarage. Hij/zij wil namelijk geen vergunning in een 

parkeergarage. 37 procent is bereid hiervoor te betalen. De mediaanwaarde is €75 euro per kwartaal, 

maar het aantal respondenten dat een bedrag heeft ingevuld is vrij klein (n=25). 16 procent weet het 

antwoord niet of heeft hierover geen mening. 

 

Figuur 29: Welk bedrag bent u maximaal bereid te betalen voor een vergunning voor een parkeergarage? (N=452, 

N=45 en N=67) 
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8. Parkeren zonder vergunning 

Naast het parkeren op vergunninghouderplaatsen op straat, zijn we benieuwd naar de locatie waar 

bewoners/bedrijven hun voertuig parkeren indien ze geen vergunning hebben.  

 

8.1 Vergunninghouders 

Aan de vergunninghouders is gevraagd of ze meer dan één auto of motor binnen hun huishouden of 

bedrijf hebben. Voor de leesbaarheid van het rapport zal hieronder worden gesproken van ‘auto’ in 

plaats van ‘auto/motor’. Bijna drie op de tien vergunninghouders geven aan meer dan één auto te 

hebben. In totaal gaat het om 161 respondenten, waarvan 49 mensen een avondvergunning hebben 

voor parkeren in de Binnenstad.  

 

Figuur 30: Hebt u meer dan één auto of motor binnen uw huishouden of bedrijf? (N=586) 

 
 

De vraag is vervolgens gesteld waar zij of hun huishouden deze auto over het algemeen parkeren. 

Degenen zonder een avondvergunning laten een gevarieerd beeld zien. Zo’n twee op de tien 

respondenten parkeren deze auto op een (betaald) privéterrein in de Binnenstad, op betaald 

parkeerplaatsen op straat in de Binnenstad, op gratis parkeerplaatsen buiten de Binnenstad of in een 

parkeergarage in de Binnenstad. Het grootste deel, bijna een derde, kiest echter voor de 

antwoordcategorie ‘Anders, namelijk’. Zij noemen vooral de huur/koop van een garage buiten de 

Binnenstad.  

Het merendeel van degenen met een avondvergunning parkeren hun auto op betaald parkeerplaatsen 

op straat in de Binnenstad. 

 

Tabel 20: Waar wordt de auto/motor - waarvoor een avondvergunning of geen vergunning is verstrekt - over het 

algemeen geparkeerd? (N=49 en N=112) 

Locatie  Met avondvergunning Zonder avondvergunning 

Betaald parkeerplaatsen op straat in de 

Binnenstad 

59% 20% 

Parkeergarage in de Binnenstad 14% 15% 

(Betaald) privé-terrein in de Binnenstad 14% 21% 

Op gratis parkeerplaatsen buiten de 

Binnenstad 

22% 18% 

Transferium 6% 7% 

Anders 12% 32% 
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8.2 Wachtenden 

Ook aan de wachtenden is gevraagd of ze één of meer auto(’s) of motor(en) binnen hun huishouden of 

bedrijf hebben. Voor de leesbaarheid van het rapport zal hieronder worden gesproken van ‘auto’ in 

plaats van ‘auto/motor’. Bijna alle respondenten beschikken over een auto. Ongeveer vier op de tien 

wachtenden hebben een avondvergunning voor parkeren in de Binnenstad.  

 

Ongeveer de helft van degenen zonder een avondvergunning parkeert de auto op een gratis 

parkeerplaats buiten de Binnenstad. Circa een derde gebruikt betaald parkeerplaatsen op straat in de 

Binnenstad. Twee op de tien respondenten antwoorden een parkeergarage in de Binnenstad.  

 

De meerderheid van degenen met een avondvergunning parkeert de auto op betaald parkeerplaatsen 

op straat in de Binnenstad. Gevolgd door het gebruik van de gratis parkeerplaatsen buiten de 

Binnenstad.  

 

Tabel 21: Waar wordt de auto/motor - waarvoor een avondvergunning of geen vergunning is verstrekt - over het 

algemeen geparkeerd? (N=46 en N=65) 

Locatie  Met avondvergunning Zonder avondvergunning 

Betaald parkeerplaatsen op straat in de 

Binnenstad 

75% 35% 

Parkeergarage in de Binnenstad 4% 20% 

(Betaald) privé-terrein in de Binnenstad 4% 9% 

Op gratis parkeerplaatsen buiten de 

Binnenstad 

46% 51% 

Transferium 8% 6% 

Anders 13% 9% 
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Bijlage A: Maatregelen aanpak wachtlijst parkeervergunningen Binnenstad 

 

Het B&W-voorstel van 18 maart 2014 bevat de volgende maatregelen m.b.t. aanpak van de wachtlijst 

voor parkeervergunningen in de Binnenstad. 

1. Criteria voor plaatsing op wachtlijst aanscherpen: 

De criteria voor plaatsing op de wachtlijst wordt verscherpt, waardoor een juister beeld ontstaat van 

het aantal wachtenden en de wachttijd. 

2. In bezit van een voertuig: 

Voor plaatsing op de wachtlijst wordt geëist dat de ingeschrevene aantoonbaar een auto in gebruik 

heeft (opgave van kenteken). 

3. Inschrijving jaarlijks verlengen: 

Ingeschrevenen moeten elk jaar hun inschrijving herbevestigen en eventuele wijzigingen doorgeven 

(bijv. kenteken van auto). Indien de ingeschrevene niet reageert, wordt deze uitgeschreven. Ook 

ingeschrevenen die niet meer aan de andere criteria voldoen worden uitgeschreven. 

4. Eén persoon per adres op wachtlijst: 

Per woonadres kan één persoon op de wachtlijst staan. Voor de te verlenen vergunning komt de 

ingeschreven bewoner of zijn/haar partner/medebewoner voor die plaats in aanmerking. 

5. Maximaal twee keer vergunning afwijzen: 

De ingeschrevene die voor de tweede keer een vergunning afwijst, wordt uitgeschreven. Een 

eventueel nieuwe inschrijving wordt geregistreerd op de datum van de laatste afwijzing. 

6. Aanpassen parkeersectoren voor vergunninghouders: 

Het aantal sectoren is aangepast en akkoord bevonden door de BLB. Er is nog maar één wachtlijst, 

waarop ingeschrevenen op volgorde van inschrijving staan vermeld.  

o Degene die bovenaan de lijst staat krijgt een aanbieding als de vrijgekomen parkeerplaats in 

zijn/haar sector of in de naastgelegen sector ligt.  

o Bewoners van het centrumgebied (zonder parkeerplaatsen) krijgen aanbiedingen voor alle 

sectoren. 

o De bereikbaarheid van de in de sector aanwezige parkeerplaatsen voor vergunninghouders 

worden vergroot door de sectorafdeling af te stemmen op de rijroutes in de Binnenstad. 

o De kans op vrije parkeerplaatsen wordt vergroot door de keuze uit parkeerplaatsen te 

verruimen. 

7. Parkeren op betaald-parkeerplaatsen aan de randen van de sectoren: 

o Aan de randen van de sectoren mag er bij een tekort aan vergunninghoudersplaatsen  

geparkeerd worden op betaald-parkeerplaatsen. Het betreft de straten: 

- Molenweg/Westwal 

- Van der Does de Willeboisingel/Havensingel 

- Van de Weeghensingel/Houtpad/Zuid-Willemsvaart ten westen van Citadellaan (beide 

zijden) 

Straten die dichter bij het kernwinkelgebied liggen blijven vanwege economische belangen 

gereserveerd voor betaald-parkeren.  

o Omdat de loopafstanden bij grotere sectoren langer worden, en de plaatsgarantie beperkt wordt 

tot bovenstaande gebieden, wordt de maximale parkeerduur met parkeerschijf vergroot van 

twee naar vier uur. 

8. Combinatieparkeerplekken vergunninghouders/betaald-parkeerders: 

Aan de Molenweg/Westwal, Van de Weeghensingel/Houtpad en Baselaarstraat worden 50 plaatsen 

aangewezen die gebruikt mogen worden voor zowel betaald-parkeren als voor vergunninghouders. 

Hierdoor kunnen maximaal 75 extra vergunningen worden uitgegeven. 
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9. Invoeren belangstellendenlijst: 

Er komt een belangstellendenlijst waarop aanvragers komen die: 

o Hebben aangegeven liever in een andere sector te willen parkeren. 

Een vergunning in een andere sector wordt verleend als er in de voorkeurssector van de 

belanghebbende plaats is én er geen plaatsverdringing ontstaat van iemand die voor die sector 

hoger op de wachtlijst staat (i.c. langer dan de belanghebbende op de belanghebbendenlijst) 

o Op het moment van aanvraag nog geen auto hebben 

Als de verwachting wordt uitgesproken om binnen een half jaar een auto te bezitten. Indien hier 

binnen een half jaar sprake van is, dan wordt de belanghebbende verplaatst naar de 

inschrijvingen met als datum de inschrijving op de belanghebbendenlijst. 

 

Op 22 september 2015 stelde de gemeenteraad het raadsvoorstel ‘Meer parkeerfaciliteiten voor 

bewoners’ vast. In dit raadsvoorstel worden de volgende maatregelen genoemd om bewoners extra 

parkeerfaciliteiten te bieden:  

1. Uitbreiden combinatieparkeerplekken vergunninghouders/betaald-parkeerders: 

Dubbel gebruik betaalde parkeerplaatsen gelegen aan de Westwal, Molenberg en Wilhelminaplein. 

2. Extra vergunningen in de Vughterdriehoek: 

100 extra vergunningen in de Vughterdriehoek. 

3. Extra vergunningen in de parkeergarages: 

225 parkeerabonnementen in de gemeentelijke parkeergarages in de Binnenstad. 

o Max. 150 parkeerabonnementen parkeergarage Wolvenhoek 

o Max. 60 parkeerabonnementen parkeergarage St. Josephstraat 

o Max. 30 parkeerabonnementen parkeergarage Stationsplein 

o Max. 100 parkeerabonnementen parkeergarage St. Jan (als het maximum in de andere 

parkeergarages is bereikt).  
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Bijlage B: Informatie over parkeergebied Binnenstad  

 

Figuur 31: Parkeergebied in de Binnenstad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Combinatieparkeerplekken voor vergunninghouders en betaald-parkeerders. Een aantal 

parkeerplaatsen mogen gebruikt worden voor zowel betaald-parkeren als vergunningparkeren. 

 - Molenberg/Westwal  

- Parkeerterrein ten zuidwesten van het Wilhelminaplein  

- Baselaarstraat  

- Van de Weeghensingel/Houtpad 

 

 Aan de randen van de sectoren mag er bij een tekort aan vergunninghoudersplaatsen  

geparkeerd worden op een aantal betaald-parkeerplaatsen.  

 - Molenberg/Westwal 

- Parkeerterrein ten zuidwesten van het Wilhelminaplein 

- Havensingel 

- Van der Weeghensingel/Houtpad 

 Straten die dichter bij het kernwinkelgebied liggen zijn vanwege economische belangen 

gereserveerd voor betaald-parkeren.   

 

 Een aantal parkeergarages hebben (gedeeltelijk) parkeerplaatsen voor vergunninghouders.  

 Alleen voor vergunninghouders: 

- Visstraat 

- Museumkwartier 

 Gedeeltelijk voor vergunninghouders: 

- Wolvenhoek 

- Sint Josephstraat 

- Stationsplein 
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Bijlage C: Informatie over parkeerdrukmetingen  

 

De parkeerdrukmetingen geven inzicht in de bezetting van de parkeervoorzieningen op straat in het 

onderzoeksgebied op verschillende momenten. In de maand juni zijn vijf metingen verricht op 

verschillende dagen en tijdstippen:  

 Woensdag 7 juni 2017 van 13:00 tot 17:00 

 Donderdag 8 juni 2017 van 17:00 tot 21:00 

 Zaterdag 10 juni 2017 van 13:00 tot 17:00 

 Zondag 11 juni 2017 van 13:00 tot 17:00 

 Dinsdag 13 juni 2017 van 20:00 tot 24:00 

In elk tijdvak zijn de parkeersectoren eenmaal gemeten. Elke meting betreft een momentopname.  

 

Definities 

Tijdens de metingen zijn alle geparkeerde voertuigen op openbare parkeerplaatsen geteld. 

Uitgezonderd zijn parkeerplaatsen waarop een bijzondere regeling van kracht is, zoals voor taxi’s, 

invaliden en laden/lossen. Daarnaast is er geen onderscheid gemaakt naar goed of fout parkeren; alle 

voertuigen zijn meegeteld.  

 Vergunning parkeren: parkeren met een vergunning voor een bepaalde parkeersector. Daarbij 

is niet bekend of het om een 24-uursvergunning of een avondvergunning gaat.  

 Niet-vergunning parkeren: parkeren met of zonder een digitaal ticket, papieren ticket of 

bezoekerskaartje.  

 

Bijzonderheden 

De weersomstandigheden zijn hieronder weergegeven. Dit varieerde van bewolkt en enkele buien met 

18 graden tot zonnig met 27 graden. Verder waren er werkzaamheden aan de Smalle Haven, waardoor 

10 parkeerplaatsen daar niet beschikbaar waren. 

 
Tabel 22: Datum en tijdvak tellingen en weersomstandigheden  

Datum Tijdvak Weer 

Woensdag 7 juni 2017 13:00 tot 17:00 Bewolkt, enkele buien, 18 ℃  

Donderdag 8 juni 2017 17:00 tot 21:00 Overwegend bewolkt, 23 ℃ 

Zaterdag 10 juni 2017 13:00 tot 17:00 Overwegend zonnig, 24 ℃ 

Zondag 11 juni 2017 13:00 tot 17:00 Zonnig, 27 ℃ 

Dinsdag 13 juni 2017 20:00 tot 24:00 Bewolkt, 19 ℃ 

 
Er is rekening gehouden met feestdagen en evenementen/festivals. Tijdens feestdagen is er niet 

gemeten, maar in de maand juni vonden er elke week evenementen plaats. In de week van de metingen 

waren dit de Bossche Beiaardweek, Jeroen Bosch Ralley, concert De Kikvorschen en Voorronde 

Typisch Talent en Bossche Amateur Schilderdag. Het is niet duidelijk wat de parkeergevolgen hiervan 

waren.  

 
Voorafgaand aan de metingen is de parkeercapaciteit in het parkeergebied de Binnenstad 

geïnventariseerd. Hierbij is onderscheid gemaakt naar:  

 Vergunninghouder parkeerplaatsen 

 Betaald parkeerplaatsen 

 Laden en lossen parkeerplaatsen 

 Gehandicapten parkeerplaatsen  


