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Huidige Parkeerzone (blauwe zone) en Parkeerzone Vergunninghouders

Lang parkeren zonder regime

Huidige Parkeerverbodszone (Blauwe Zone)

Huidige Zone voor Vergunninghouders

Straten met veel klachten over parkeeroverlast



Betrokken gebied parkeeronderzoek november 2019



Ja

Nee

Afwegingskader 



Zes of meer meetmomenten > 85% bezetting

Tot en met vijf meetmomenten > 85% bezetting

Huidige Parkeerverbodszone (Blauwe Zone)

Huidige Zone voor Vergunninghouders

Straten met veel klachten over parkeeroverlast 

Secties met hoge bezettingsgraad (meer dan 85%)



Concept voorstel aanpassingen Parkeerzone en Parkeerzone Vergunninghouders op basis van afweegschema

Zes of meer meetmomenten > 85% bezetting

Tot zes meetmomenten > 85% bezetting

Straten met veel klachten over parkeeroverlast

Huidige Parkeerverbodszone (Blauwe Zone)

Huidige Zone voor Vergunninghouders

Uitbreiding Parkeerverbodszone (Blauwe Zone)

Uitbreiding Zone voor Vergunninghouders



Conceptvoorstel aanpassingen Parkeerzone (blauwe zone) en Parkeerzone Vergunninghouders

Lang parkeren zonder regime 

Huidige Parkeerverbodszone (Blauwe Zone)

Huidige Zone voor Vergunninghouders

Uitbreiding Parkeerverbodszone (Blauwe Zone)

Uitbreiding Zone voor Vergunninghouders



Overzicht presentatie

• Huidige situatie

• Klachten en gewenste aanpassingen

• Parkeeronderzoek november 2019

• Concept voorstel aanpassingen

• Enquête voorjaar 2021

• Definitief voorstel aanpassingen

• Investeringen



Contour voor uitnodigingen enquête



Enquête

• Inrichting enquête op website gemeente met toelichting

www.goeree-overflakkee.nl/parkeeronderzoek

• Totaal 1104 brieven met uitnodiging verzonden

• Enquête tussen 15 februari en 15 maart 2021

• Oproep via Social Media: Facebook en Twiter

http://www.goeree-overflakkee.nl/parkeeronderzoek


Enquête
Bijlage 1 – Vragenlijst Parkeeronderzoek Middelharnis en Sommelsdijk 

 

 

 
1. U vult de vragenlijst in als: 

□ Bewoner in de huidige parkeerzone (ga naar vraag 2 t/m 6 + vraag 16 en 17) 

□ Ondernemer in de huidige parkeerzone (ga naar vraag 2 t/m 6 + vraag 16 en 17) 

□ Werknemer bij een bedrijf in de huidige parkeerzone (ga naar vraag 2 t/m 6 + vraag 16 en 17) 

 

□ Bewoner van een straat in de voorgestelde nieuwe parkeerzone (uitbreiding)  

(ga naar vraag 2, t/m 8 + vraag 16 en 17) 

□ Ondernemer in een straat in de voorgestelde nieuwe parkeerzone (uitbreiding) (ga naar vraag 2, 

t/m 8 + vraag 16 en 17) 

□ Werknemer in een straat in de voorgestelde nieuwe parkeerzone (uitbreiding) (ga naar vraag 2, 

t/m 8 + vraag 16 en 17) 

 

□ Bezoeker van het centrum en maakt u gebruik van de parkeerplaatsen in het centrum (ga naar 

vraag 9 t/m 17) 

□ Anders, namelijk _________________________________________(ga naar vraag 9 t/m 17) 

 
Onderdeel 2: Bewoners, werknemers en ondernemers 

2. Wat is de postcode/straatnaam van het adres waarop u woont/werkt in het centrum van 

Middelharnis? (bijv. 1234 AB) ___ ___ ___ ___     ___ ___ 

3. Geef de parkeersituatie in de straat/parkeerterrein waar u vaak parkeert een cijfer. (1 = geen 

parkeerproblemen, 5 = erg veel parkeerproblemen) ___________________ 

4. Waarom geeft u dit cijfer? (meerdere antwoorden mogelijk) 

□ Ik kan mijn auto vaak makkelijk parkeren 

□ Het is soms druk, ik kan vaak mijn auto goed parkeren 

□ Het is soms druk, ik moet regelmatig zoeken naar een parkeerplaats 

□ Het is vaak druk, ik moet (bijna) altijd zoeken naar een parkeerplaats 

□ Ik vind de loopafstand naar mijn eindbestemming te lang 

□ Ik vind de parkeerplaatsen te klein, ik kan mijn auto hier moeilijk in kwijt 

□ Anders, namelijk…. 

1. Heeft u het gevoel dat de huidige parkeerzone de parkeersituatie heeft verbeterd ten opzichte van de 

situatie vóór 2011 toen er geen parkeerzone? 

□ Ja 

□ Nee 

□ Geen mening 

 
2. Bent u bekend met het parkeerterrein lang parkeren? 

□ Ja 

□ Nee 

 
3. Denkt u dat een parkeerzone de parkeersituatie zal verbeteren? 

□ Ja, omdat _________________________________________________________ 

□ Nee, omdat _________________________________________________________ 

□ Geen mening 

4. Binnen de parkeerzone is het mogelijk om een vergunning aan te vragen per kenteken, zodat u uw 

auto binnen de parkeerzone kunt parkeren. Deze vergunning kost € 85 voor de eerste auto en € 

121,50 voor een tweede auto (maximaal 2 vergunningen per adres). Bent u bereid deze kosten te 

maken zodat u meer kans hebt op een parkeerplaats? 

□ Ja 

□ Nee 

□ Niet van toepassing 

 
Onderdeel 3: Vragen voor bezoeker van het centrum 

5. Met welk doel bezoekt u het centrum van Middelharnis? (meerdere antwoorden mogelijk) 

□ Boodschappen 

□ Winkelen 

□ Horeca 

□ Visite 

□ Zorgverlener/mantelzorger van een bewoner in het gebied 

□ Anders, namelijk _________________________________________________________ 

6. Hoe vaak bezoekt u gemiddeld het centrum van Middelharnis? 

□ Meer dan 3 keer per week 

□ 1-3 keer per week 

□ Eens per 2 weken 

□ Eens per maand 

□ Minder dan 1 keer per maand 

7. Waar parkeert u meestal? (meerdere antwoorden mogelijk) 

□ Parkeergebied blauwe zone (u gebruikt een parkeerschijf) 

□ Parkeerterrein lang parkeren 

□ Ik kom niet met de auto naar het centrum van Middelharnis 

8. Hoe lang bent u gemiddeld in het centrum van Middelharnis aanwezig? 

□ Minder dan 1 uur 

□ 1-2 uur 

□ 2-4 uur 

□ Langer dan 4 uur 

9. Geef de parkeersituatie in de straat/parkeerterrein waar u over het algemeen parkeert een cijfer. (1 = 

geen parkeerproblemen, 5 = erg veel parkeerproblemen) ___________________ 

10. Waarom geeft u dit cijfer? (meerdere antwoorden mogelijk) 

□ Ik kom niet met de auto naar het centrum van Middelharnis 

□ Ik kan mijn auto vaak makkelijk parkeren 

□ Het is soms druk, ik kan vaak mijn auto goed parkeren 

□ Het is soms druk, ik moet regelmatig zoeken naar een parkeerplaats 

□ Het is vaak druk, ik moet (bijna) altijd zoeken naar een parkeerplaats 

□ Ik vind de loopafstand naar mijn eindbestemming te lang 

□ Ik vind de parkeerplaatsen te klein, ik kan mijn auto hier moeilijk in kwijt 

□ Anders, namelijk _________________________________________________________ 

Doelgroepen:

• Bewoners

• Ondernemers

• Werknemers

• Bezoekers



Enquête-resultaten

Participatie: 

• Totaal 1018 volledig ingevulde enquêtes.

• Respondenten binnen ‘contour brief’ = 502 (45% van 1100). 

• Daarnaast 516 reacties vanwege social media

• 51% van respondenten = bezoeker

• 49% van respondenten = bewoner, ondernemer, werknemer



Enquête-resultaten iedereen



Enquête-resultaten uitbreidingsgebieden



Enquête-resultaten uitbreidingsgebieden



Enquête-resultaten bezoekers



Dashboards



Conceptvoorstel Parkeerzone (blauwe zone) en Parkeerzone Vergunninghouders

Lang parkeren zonder regime 

Huidige Parkeerverbodszone (Blauwe Zone)

Huidige Zone voor Vergunninghouders

Uitbreiding Parkeerverbodszone (Blauwe Zone)

Uitbreiding Zone voor Vergunninghouders



Eindvoorstel Parkeerzone (blauwe zone) en Parkeerzone Vergunninghouders

Lang parkeren zonder regime 

Huidige Parkeerverbodszone (Blauwe Zone)

Huidige Zone voor Vergunninghouders

Uitbreiding Parkeerverbodszone (Blauwe Zone)

Uitbreiding Zone voor Vergunninghouders



Vervolg: Proces besluiten en realisatie

a. Collegebesluit met verwerking reacties Dialoogavond (in zomerperiode) 

b. Besluit over financiën in Gemeenteraad van 23 sept. 2021

c. Verkeersbesluit publiceren in Staatscourant + evt. bezwaren

d. Op straat: overgangen poorten en markering – zie https://arcg.is/b041L:

• 8 locaties: zoneborden en het woord “Zone” in straat verwijderen;

• 24 locaties: (nieuwe of herbruikbare) zoneborden plaatsen + het woord “Zone” in de 

straat aanbrengen;

• ± 400 meter blauwe markering aanbrengen op trottoir;

Burgers en bedrijven kunnen vergunning/ ontheffing aanvragen.

https://arcg.is/b041L


Vragen?


