VOOR U BEGINT…
Hartelijk dank dat u mee wilt doen aan dit onderzoek! Hieronder leest u meer over de vragenlijst en hoe u deze
invult.
Het is belangrijk dat degene aan wie de brief gestuurd is, de vragenlijst invult.

Invullen vragenlijst…








Vul de vragenlijst in met een zwarte of blauwe pen.
Zet een kruisje in het hokje bij uw gekozen antwoord: .
Foutje gemaakt? Maak dan het foute hokje zwart:
en zet een kruisje in het goede hokje:
.
Kruis bij iedere vraag maar één antwoord aan, tenzij in de uitleg van de vraag staat dat u meerdere
antwoorden kunt aankruisen.
Soms vragen we u iets op te schrijven. Wilt u dat doen binnen het tekstvak?
Afhankelijk van uw situatie kunt u eventueel een aantal vragen overslaan. Er staat dan ‘➔ GA NAAR VRAAG ...’.
Als er gevraagd wordt een getal in te vullen, moet u één cijfer per hokje invullen. Zet géén streepjes als u iets
niet hoeft in te vullen en gebruik ook geen komma’s (dus bijvoorbeeld geen halve kilo’s).
Voorbeeld: uw geboortejaar is 1964

Goed
1

Niet goed
9

6

4

19

64

Heeft u vragen? Bel de helpdesk via 0800 - 0191 (gratis) of mail naar helpdesk@ioresearch.nl

Op 1 juli 2022 is het parkeerbeleid in Zandvoort veranderd. Zo zijn er nieuwe soorten vergunningen. En is de
indeling in vergunninggebieden anders. U betaalt een ander tarief dan eerst. En de manier waarop bezoekers en
gasten parkeren is ook anders.
Nu wil de gemeente Zandvoort graag onderzoeken wat wel en niet goed werkt aan het nieuwe beleid. Wat niet goed
gaat noemen we de knelpunten.
Uw antwoorden worden gebruikt om het beleid te evalueren en waar nodig te veranderen.

A. MOBILITEIT
Hoeveel auto’s zijn er in uw huishouden?

0 auto’s

Dit gaat om alle auto’s in uw huishouden. Ook
auto’s van uw werk die u bij uw huis parkeert.

1 auto
2 auto’s
3 auto’s
4 auto’s
Meer dan 4 auto’s

Hoe vaak bestuurt u een auto?

Elke dag
Meerdere keren per week
1 keer per week
Minder dan 1 keer per week
Nooit

Inwoners
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Heeft uw woning over een eigen parkeerplek?

Ja, voor 1 auto
Ja, voor 2 auto’s
Ja, voor 3 auto’s
Ja, voor 4 auto’s
Ja, voor meer dan 4 auto’s
Nee
Weet ik niet

Welke parkeervergunningen voor de gemeente
Zandvoort heeft u?

Bedrijfsvergunning

Meerdere antwoorden mogelijk

Bezoekersvergunning

Bewonersvergunning
Hulpverlenersvergunning
Mantelzorgvergunning
Werkparkeervergunning
Geen van bovenstaande
Weet ik niet

Hoe vaak krijgt u gemiddeld gezien bezoek bij u
thuis?

Elke dag
4 tot 6 keer per week
2 tot 3 keer per week
Ongeveer 1 keer per week
Ongeveer 1 keer per twee weken
Ongeveer 1 keer per 3 weken
Ongeveer 1 keer per maand
Minder dan 1 keer per maand

B. PARKEREN
Door het grote aantal bezoekers en toeristen in Zandvoort is het soms lastig om een parkeerplek in de wijk te
vinden. Vanaf 1 juli geldt daarom, in heel Zandvoort, betaald parkeren.
De gemeente Zandvoort stimuleert bezoekers en toeristen in de parkeergarage of aan de randen van het dorp te
parkeren door lagere tarieven te hanteren.
Bewoners en bedrijven kunnen eenvoudig een parkeervergunning aanvragen. Via de website van Parkeer Service. Er
zijn verschillende soorten vergunningen en vier vergunning gebieden in Zandvoort.
Hoe tevreden bent u in het algemeen met het
nieuwe parkeerbeleid in de gemeente Zandvoort?

Heel tevreden
Tevreden
Neutraal
Niet tevreden
Helemaal niet tevreden
Weet ik niet
Niet van toepassing
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Het nieuwe parkeerbeleid bestaat uit een aantal maatregelen.
Hoe tevreden bent u met deze maatregelen?
Geef op iedere regel uw antwoord.

Heel
tevreden

Tevreden

Neutraal

Niet
tevreden

Helemaal Weet ik niet/
niet
niet van
tevreden toepassing

Neutraal

Niet
tevreden

Helemaal Weet ik niet/
niet
niet van
tevreden toepassing

Invoeren betaald parkeren in heel
Zandvoort.
Betaald parkeren tussen 10:00 en 22:00.
Lagere parkeerprijzen in de parkeergarage
Centrum (LDC), op parkeerterrein De Zuid
en Boulevard Barnaart.
Bezoekers kunnen een parkeerplaats
reserveren in parkeergarage Centrum (LDC)
en op parkeerterrein de Zuid.
Afschaffing van de hotel- en
toeristenvergunning voor gasten van een
toeristisch verblijf.
En hoe tevreden bent u met deze maatregelen?
Geef op iedere regel uw antwoord.

Heel
tevreden

Tevreden

De eerste parkeervergunning voor inwoners
van Zandvoort is gratis.
Bewoners die kunnen parkeren op eigen
terrein komen niet in aanmerking voor een
(gratis) eerste Bewonersvergunning.
Inwoners van Zandvoort en Bentveld
kunnen een bewonersregeling aanvragen.
Met de bewonersregeling kunnen inwoners
buiten hun eigen vergunningsgebied
parkeren in andere vergunninggebieden
voor maximaal 2 uur per dag. Dit kan in
Nieuw Noord en Zuid.
Inwoners kunnen de bezoekersregeling
aanvragen om bezoekers goedkoop te laten
parkeren.
Met een bezoekersregeling parkeren
bezoekers voor €0,30 per uur.
Inwoners die mantelzorg krijgen kunnen
een mantelzorgvergunning aanvragen.
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Vanaf 1 november 2022 worden de volgende maatregelen doorgevoerd. Hoe tevreden bent u met deze
maatregelen?
Geef op iedere regel uw antwoord.

Heel
tevreden

Tevreden

Neutraal

Niet
tevreden

Helemaal Weet ik niet/
niet
niet van
tevreden toepassing

Neutraal

Niet
tevreden

Helemaal Weet ik niet/
niet
niet van
tevreden toepassing

Neutraal

Niet
tevreden

Helemaal Weet ik niet/
niet
niet van
tevreden toepassing

Bewoners van vergunningsgebied Centrum
kunnen ook met hun bewonersvergunning
in vergunningsbied Zuid parkeren.
De bewonersregeling wordt uitgebreid
zodat inwoners ook in vergunningsgebied
Oud Noord kunnen parkeren.
Hoe tevreden bent u met deze maatregel?
Geef op iedere regel uw antwoord.

Heel
tevreden

Tevreden

De nieuwe indeling in zones voor de
parkeervergunningen.
Hoe tevreden bent u met deze maatregel?
Geef op iedere regel uw antwoord.

Heel
tevreden

Tevreden

Hoger parkeertarief in de zomer voor
parkeren op straat
Bent u bekend met belparkeren en gebruikt u dit
in de gemeente Zandvoort?

Ja ben ik mee bekend en maak ik gebruik van

Met belparkeren betaalt u met uw mobiele telefoon.
U betaalt voor de exacte parkeertijd, per minuut en
achteraf.

Nee ben ik niet mee bekend

Ja ben ik mee bekend, maar maak ik geen gebruik van

Zou u belparkeren ook willen gebruiken op
parkeerterrein De Zuid en de LDC garages?

Zeker wel
Waarschijnlijk wel
Neutraal
Waarschijnlijk niet
Zeker niet
Weet ik niet / geen antwoord

Merkt u dat er sinds het ingaan van het nieuwe
parkeerbeleid (vanaf 1 juli 2022) knelpunten zijn
bij het parkeren in de gemeente Zandvoort?

Inwoners

Ja
Nee ➔ ga door naar 34
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Deze knelpunten gaan over de nieuwe parkeervergunningen. Welke knelpunten ervaart u sinds het nieuwe
parkeerbeleid (vanaf 1 juli 2022) bij parkeren in de gemeente Zandvoort?
Meerdere antwoorden mogelijk
Het is lastig om via de website een parkeervergunning aan te vragen
Online aanmelden van bezoekers is te moeilijk
Maximaal 500 uur parkeren per jaar met de bezoekersregeling
Geen gratis parkeervergunning voor inwoners van Zandvoort met een parkeerplaats op eigen terrein
2 uur gratis parkeren per dag met een bewonersregeling is te kort
De bewonersvergunning is gekoppeld aan de zone waarin je woont.
De vergunningsgebieden zijn te klein
De vergunningsgebieden zijn te groot
Grenzen van de vergunningsgebieden zijn onduidelijk
Geen van bovenstaande
Deze knelpunten gaan over de parkeersituatie. Welke knelpunten ervaart u sinds het nieuwe parkeerbeleid
(vanaf 1 juli 2022) bij parkeren in de gemeente Zandvoort?
Meerdere antwoorden mogelijk
Weinig lege parkeerplekken in mijn woonbuurt in juli/augustus
Weinig lege parkeerplekken in mijn woonbuurt in september/oktober/november
Weinig lege parkeerplekken in een andere buurt in juli/augustus
Weinig lege parkeerplekken in een andere buurt in september/oktober/november
Overlast van auto’s die een parkeerplek zoeken
Onduidelijk waar de lege parkeerplaatsen zijn
Verkeerd geparkeerde campers
Loopafstand naar parkeerterrein
Geen van bovenstaande
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➔ Indien u bij vraag 16 als knelpunt weinig lege parkeerplekken in een andere buurt heeft aangekruist.
U vindt dat er weinig parkeerplekken zijn in een andere buurt dan uw eigen woonbuurt.
Op het kaartje ziet u de buurten.

In welke buurt heeft u dit knelpunt?
Meerdere antwoorden mogelijk

Inwoners

Boulevard Noord

Kostverloren e.o.

Oud Noord

Brederode-Gerkestraat e.o.

Nieuw Noord – wonen

Zandvoortselaan

Nieuw Noord – bedrijven

Bentveld Zuid

Centrum

Bentveld Noord

6

Deze knelpunten gaan over betaald parkeren.
Welke knelpunten ervaart u sinds het nieuwe parkeerbeleid (vanaf 1 juli 2022) bij parkeren in de gemeente
Zandvoort?
Meerdere antwoorden mogelijk
Betaald parkeren bij een laadpaal
Betaald parkeren voor houders van een Gehandicapten Parkeerkaart
Het betaald parkeren bij de sportvelden
Geen Kiss & Ride strook bij kinderdagverblijven en Buitenschoolse opvang
Er zijn te weinig parkeerautomaten in mijn zone
Het is vaak onduidelijk welke parkeerregels voor mij gelden
Onduidelijk waar de parkeerautomaten staan in mijn zone
Verschil in de prijs voor parkeren op straat en de garage en parkeerterreinen is niet groot genoeg
Geen van bovenstaande
Deze knelpunten gaan over de LDC garage en terreinen.
Welke knelpunten ervaart u sinds het nieuwe parkeerbeleid (vanaf 1 juli 2022) bij parkeren in de gemeente
Zandvoort?
Meerdere antwoorden mogelijk
File voor garage LDC en parkeerterrein de Zuid
Te weinig toezicht bij parkeerterrein de Zuid
Reserveren van parkeerplaatsen is onduidelijk
Geen van bovenstaande
Deze knelpunten gaan over de digitale toegankelijkheid.
Welke knelpunten ervaart u sinds het nieuwe parkeerbeleid (vanaf 1 juli 2022) bij parkeren in de gemeente
Zandvoort?
Meerdere antwoorden mogelijk
Vergunningensysteem Parkstart is te moeilijk om te gebruiken
Ik heb geen computer of smartphone om het parkeren te regelen
Geen van bovenstaande
Ervaart u nog andere knelpunten door het nieuwe parkeerbeleid (vanaf 1 juli 2022) bij parkeren in de
gemeente Zandvoort?

Nee, al mijn knelpunten zijn langs gekomen

Inwoners
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Geef per knelpunt aan hoe belangrijk u het vindt dat ze worden opgelost.
Geef op iedere regel uw antwoord.

Een
Helemaal Weet ik niet/
Heel
beetje
Niet
niet
niet van
belangrijk Belangrijk belangrijk belangrijk belangrijk toepassing

Nieuwe parkeervergunningen
Het is lastig om via de website een
parkeervergunning aan te vragen
Online aanmelden van bezoekers is te
moeilijk
Maximaal 500 uur parkeren per jaar met
de bezoekersregeling
Geen gratis parkeervergunning voor
inwoners van Zandvoort met een
parkeerplaats op eigen terrein
2 uur gratis parkeren per dag met een
bewonersregeling is te kort
De bewonersvergunning is gekoppeld
aan de zone waarin je woont
De vergunningsgebieden zijn te klein
De vergunningsgebieden zijn te groot
Grenzen van de vergunningsgebieden zijn
onduidelijk
Parkeersituatie
Weinig lege parkeerplekken in mijn
woonbuurt in juli/augustus
Weinig lege parkeerplekken in mijn
woonbuurt in september/oktober/
november
Weinig lege parkeerplekken in een andere
buurt in juli/augustus
Weinig lege parkeerplekken in een andere
buurt in september/oktober/november
Overlast van auto’s die een parkeerplek
zoeken
Onduidelijk waar de lege parkeerplaatsen
zijn
Verkeerd geparkeerde campers
Loopafstand naar parkeerterrein
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Vervolg vraag 22
Geef per knelpunt aan hoe belangrijk u het vindt dat ze worden opgelost.
Geef op iedere regel uw antwoord.

Een
Helemaal Weet ik niet/
Heel
beetje
Niet
niet
niet van
belangrijk Belangrijk belangrijk belangrijk belangrijk toepassing

Betaald parkeren
Betaald parkeren bij een laadpaal
Betaald parkeren voor houders van een
Gehandicapten Parkeerkaart
Het parkeren bij de sportvelden
Geen Kiss & Ride strook bij kinderdagverblijven en Buitenschoolse opvang
Er zijn te weinig parkeerautomaten in
mijn zone
Het is vaak onduidelijk welke
parkeerregels voor mij gelden
Onduidelijk waar de parkeerautomaten
staan in mijn zone
Verschil in de prijs voor parkeren op straat
en de garage en parkeerterreinen is niet
groot genoeg
LDC garage en terreinen
File voor garage LDC en parkeerterrein de
Zuid
Digitale toegankelijkheid
Vergunningensysteem Parkstart is te
moeilijk om te gebruiken
Ik heb geen computer of smartphone om
het parkeren te regelen
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U geeft aan dat u deze knelpunten ervaart bij parkeren in de gemeente Zandvoort. Wat is het belangrijkste
knelpunt dat opgelost moet worden? Kies voor ‘1’ bij het belangrijkste knelpunt. Kies voor ‘2’ bij het knelpunt die
u daarna het meest belangrijk vindt en ‘3’ bij het knelpunt dat u daarna het meest belangrijk vindt.
U kunt per kolom maar
1 antwoord invullen.
1
A. Het is lastig om via de website een parkeervergunning aan te vragen
B. Online aanmelden van bezoekers is te moeilijk
C. Maximaal 500 uur parkeren per jaar met de bezoekersregeling
D. Geen gratis parkeervergunning voor inwoners van Zandvoort met een parkeerplaats
op eigen terrein
E. 2 uur gratis parkeren per dag met een bewonersregeling is te kort
F. De bewonersvergunning is gekoppeld aan de zone waarin je woont
G. De vergunningsgebieden zijn te klein
H. De vergunningsgebieden zijn te groot
I. Grenzen van de vergunningsgebieden zijn onduidelijk
J. Weinig lege parkeerplekken in mijn woonbuurt in juli/augustus
K. Weinig lege parkeerplekken in mijn woonbuurt in september/oktober/november
L. Weinig lege parkeerplekken in een andere buurt in juli/augustus
M. Weinig lege parkeerplekken in een andere buurt in september/oktober/november
N. Overlast van auto’s die een parkeerplek zoeken
O. Onduidelijk waar de lege parkeerplaatsen zijn
P. Verkeerd geparkeerde campers
Q. Loopafstand naar parkeerterrein
R. Betaald parkeren bij een laadpaal
S. Betaald parkeren voor houders van een Gehandicapten Parkeerkaart
T. Het parkeren bij de sportvelden
U. Geen Kiss & Ride strook bij kinderdagverblijven en Buitenschoolse opvang
V. Er zijn te weinig parkeerautomaten in mijn zone
W. Het is vaak onduidelijk welke parkeerregels voor mij gelden
X. Onduidelijk waar de parkeerautomaten staan in mijn zone
Y. Verschil in de prijs voor parkeren op straat en de garage en parkeerterreinen is niet
groot genoeg
Z. File voor garage LDC en parkeerterrein de Zuid

Inwoners
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2

3

U heeft bij de vorige vraag aangegeven welke 3 knelpunten voor u het belangrijkste zijn.
Wilt u per knelpunt de volgende vragen beantwoorden. We willen graag van u weten op welk tijdstip, op
welke dag en in welke periode van het jaar u dit knelpunt ervaart.
Tijdstip

Dag

Knelpunt 1
Vult u hier de letter van het
knelpunt in (zie vraag 23)

Ochtend
Middag
Avond
Nacht
Weet ik niet

Knelpunt 2
Vult u hier de letter van het
knelpunt in (zie vraag 23)

Ochtend
Middag
Avond
Nacht
Weet ik niet

Knelpunt 3
Vult u hier de letter van het
knelpunt in (zie vraag 23)

Ochtend
Middag
Avond
Nacht
Weet ik niet
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Periode
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Weet ik niet
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Weet ik niet
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Weet ik niet

Juli / augustus
September / oktober
/ november
Weet ik niet

Juli / augustus
September / oktober
/ november
Weet ik niet

Juli / augustus
September / oktober
/ november
Weet ik niet

Knelpunt 1
Vult u hier de letter van het knelpunt in (zie vraag 23)

Waar in de gemeente Zandvoort ervaart u dit knelpunt meestal? Kunt u een straatnaam noemen?

Weet ik niet
Kunt u meer vertellen over de laatste keer dat u dit knelpunt ervaarde?

Ziet u een oplossing voor dit knelpunt?
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Knelpunt 2
Vult u hier de letter van het knelpunt in (zie vraag 23)

Waar in de gemeente Zandvoort ervaart u dit knelpunt meestal? Kunt u een straatnaam noemen?

Weet ik niet
Kunt u meer vertellen over de laatste keer dat u dit knelpunt ervaarde?

Ziet u een oplossing voor dit knelpunt?

Inwoners
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Knelpunt 3
Vult u hier de letter van het knelpunt in (zie vraag 23)

Waar in de gemeente Zandvoort ervaart u dit knelpunt meestal? Kunt u een straatnaam noemen?

Weet ik niet
Kunt u meer vertellen over de laatste keer dat u dit knelpunt ervaarde?

Ziet u een oplossing voor dit knelpunt?

Wat is er beter geworden door het nieuwe
parkeerbeleid?

Minder toeristen die parkeren in de woonwijken

Meerdere antwoorden mogelijk.

Het verkeer is veiliger

Meer lege parkeerplekken dichtbij huis
Minder overlast van auto’s die een parkeerplek zoeken
Toeristen parkeren aan de randen van Zandvoort.
Anders, namelijk

Ik zie geen verbeteringen
Vindt u het nieuwe parkeerbeleid een verbetering of
verslechtering ten opzichte van de vorige situatie?

Een verbetering
Geen verbetering, geen verslechtering
Een verslechtering
Weet ik niet
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C. UITNODIGING BIJEENKOMSTEN
Graag gaan wij verder met u in gesprek. Wij organiseren bijeenkomsten op:

•
•

Woensdag 16 november in Pluspunt (Flemingstraat 55), vanaf 19:00 uur
Donderdag 17 november in de Blauwe Tram (Louis Davids Carré 1), vanaf 19:00 uur.

Tijdens de evaluatiebijeenkomsten zullen onderzoekers van I&O Research met kleine groepjes bewoners in gesprek
gaan over de knelpunten. De bijeenkomsten zullen geen grote gezamenlijke bijeenkomsten zijn.
U bent van harte uitgenodigd om langs te komen en uw ervaringen met ons te delen.
Wilt u bij de bijeenkomst aanwezig zijn? Dan kunt u zich inschrijven. Laat dan uw naam en telefoonnummer achter
op de aanmeldlijst die aanwezig is als u uw vragenlijst inlevert op het gemeentehuis, in de bibliotheek of bij
Pluspunt.

D. ACHTERGRONDKENMERKEN ALGEMEEN
Wat is uw geslacht?

Man

Vul het geslacht in dat in uw paspoort of op uw identiteitskaart staat.

Vrouw
Anders
Wil ik niet zeggen

Wat is uw postcode? (4 cijfers en 2 letters)
Wij gebruiken uw postcode om met uw antwoorden goed te kunnen
kijken naar de parkeersituatie in uw straat/wijk.
Wat is uw leeftijd?

jaar

Wat is uw hoogst gevolgde opleiding?
Deze opleiding hoeft niet te zijn afgemaakt. Ben je student? Vul dan de opleiding in die je momenteel volgt.
Geen onderwijs / basisonderwijs / cursus inburgering / cursus Nederlandse taal / LBO / VBO / VMBO /
MBO 1 / MAVO / HAVO of VWO (eerste drie jaar) / ULO / MULO / voortgezet speciaal onderwijs
MBO 2, 3 of 4 / HAVO of VWO (bovenbouw) / HBS / MMS / HBO-propedeuse of WO-propedeuse
HBO of WO
Weet niet / wil niet zeggen
Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden (inclusief uzelf)?

personen
Wil ik niet zeggen
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Wij danken u hartelijk voor uw medewerking!
Heeft u nog aanvullingen of opmerkingen naar aanleiding van deze vragenlijst? Dan kunt u dat hieronder aangeven:

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst. Deze kunt u terugbrengen naar 1 van de ophaallocaties:

•
•
•

Publiekshal gemeentehuis (Swaluëstraat 2)
Bibliotheek in de Blauwe Tram (Louis Davids Carré 1)
Pluspunt (Flemingstraat 55)

U kunt deze vragenlijst achterlaten bij de balie, hier zal een inleverbak beschikbaar zijn.
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