Rapportage Tip MooiBernheze
Raadpleging 24
18 oktober 2018
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave

1

1. Samenvatting

2

2. Rechte tellingen

3

Parkeren

3

3. Onderzoeksverantwoording

12

Toponderzoek

13
1

1. Samenvatting
Op vraag "1 Beschik jij of jouw huishouden over een personenauto?" antwoordt 49% van de
respondenten: "Ja, over één auto".
op vraag "1.1 Op hoeveel meter van jouw huis kun je de auto(‘s), gemiddeld genomen, parkeren?" is
het meest gekozen antwoord (79%): "Ik heb een eigen oprit waar ik de auto parkeer".
Op vraag "1.2 Hoeveel tijd kost het je gemiddeld om een parkeerplaats in het centrum van jouw
woonplaats te vinden?" antwoordt 67% van de respondenten: "Minder dan 5 minuten".
Op vraag "2 Wat vind je van de parkeerdrukte in het centrum van uw woonplaats?" antwoordt 44%
van de respondenten: "(zeer) hoog". 14% van de respondenten antwoordt: "(zeer) laag".
Het meest gekozen antwoord (39%) is: "Niet hoog, maar ook niet laag". Dit is ook het middelste
antwoord (mediaan).
op vraag "3 Wanneer ervaar je een hoge parkeerdruk in het centrum van uw woonplaats?" is het
meest gekozen antwoord (54%): "Op zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur".
Op vraag "4 Wat vind je van dit systeem?" antwoordt 63% van de respondenten: "(zeer) goed". 13%
van de respondenten antwoordt: "(zeer) slecht".
Op vraag "5 Heb je wel eens een boete gehad, omdat je de parkeerschijf niet of verkeerd had
ingesteld?" antwoordt 83% van de respondenten: "Nee".
Op stelling 6 “Een pinautomaat hoort bij de noodzakelijke basisvoorzieningen in een dorp”
antwoordt 95% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 3% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens".
Op vraag "7 Hoeveel geld heb jij op dit moment in uw portemonnee zitten?" antwoordt 40% van de
respondenten: "10 – 50 euro".
Op vraag "8 Hoe vaak maak je gebruik van een pinautomaat bij jouw in het dorp?" antwoordt 47%
van de respondenten: "Maandelijks".
Op stelling 9 ‘Ik snap dat de pinautomaten worden weggehaald.’ antwoordt 25% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 50% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP MooiBernheze, waarbij 308 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Parkeren
1 Beschik jij of jouw huishouden over een personenauto?
60%
49%

50%
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2%
0%
Ja, over één auto

Ja, over meerdere auto's

Nee

Op vraag "1 Beschik jij of jouw huishouden over een personenauto?" antwoordt 49% van de
respondenten: "Ja, over één auto".

Toelichting
Ja, over één auto




Meer auto's is soms gemakkelijk, maar met één auto zijn we er nog altijd
uitgekomen. Je pakt ook eerder de fiets!
Mijn vrouw heeft geen rijbewijs.

Ja, over meerdere
auto



2 auto's

Nee



Wel een 45 km auto
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1.1 Op hoeveel meter van jouw huis kun je de auto(‘s),
gemiddeld genomen, parkeren?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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waar ik de auto parkeer

Vlak bij mijn woning
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Niet zo ver weg in de Behoorlijk eind van het
straat (15 tot 75 meter)
huis (meer dan 75
meter)

op vraag "1.1 Op hoeveel meter van jouw huis kun je de auto(‘s), gemiddeld genomen, parkeren?" is
het meest gekozen antwoord (79%): "Ik heb een eigen oprit waar ik de auto parkeer".

Toelichting






Bij evemementen op de misse hebben wij altijd parkeerproblemen en vooral als we visite
krijgen. meestal ouder en boven de 65 jaar
Bij ons in de straat,maar regelmatig worden er auto s geraakt of spiegels eraf of grote krassen
op de auto s.
ook veel last van de bomen er valt plakspul af en dat is niet goed voor de lak
Parkeren bij ons in de straat is steeds lastiger het is te druk meestal geen plaats vrij
Wat me hierbij opvalt is dat ondanks dat er voldoende parkeerplaatsen zijn binnen een straal
van 75 tot 100 meter er op meerdere plaatsen in Heesch de auto's op het gras/ bermen worden
geparkeerd.
Woon in buitengebied. Groot eigen erf.
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1.2 Hoeveel tijd kost het je gemiddeld om een parkeerplaats
in het centrum van jouw woonplaats te vinden?
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Weet niet

0%
Ik ga nooit met de
auto naar het
centrum

Minder dan 5
minuten

Tussen de 5 en 10
minuten

Op vraag "1.2 Hoeveel tijd kost het je gemiddeld om een parkeerplaats in het centrum van jouw
woonplaats te vinden?" antwoordt 67% van de respondenten: "Minder dan 5 minuten".

Toelichting
Ik ga nooit met de
auto naar het
centrum



Behalve voor de grote boodschappen die vervoerd moeten worden dan
gaan we met de auto

Minder dan 5
minuten




Alleen op De Misse is er overdag nagenoeg altijd een probleem.
Als ik met de auto naar het centrum ga, is dat voor (veel) boodschappen of
soms moet ik tussendoor iets doen en ga dan verder.
Bij de Jumbo is atijd plek
Er zijn voldoende mogelijkheden om te parkeren
In Heeswijk-Dinther is meestal een wel een parkeerplaats te vinden.
Meestal gaan we wel met de fiets, of te voet, maar als we met de auto gaan,
kunnen we die meteen parkeren
Woon in heel klein dorp






Tussen de 5 en 10
minuten



Het wordt steeds drukker in het centrum. er komen functies bij, maar geen
parkeerplaatsen

Weet niet



Neem altijd de fiets om in het centrum te komen en de boodschappen te
doen.
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2 Wat vind je van de parkeerdrukte in het centrum van uw
woonplaats?
45%
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Op vraag "2 Wat vind je van de parkeerdrukte in het centrum van uw woonplaats?" antwoordt 44%
van de respondenten: "(zeer) hoog". 14% van de respondenten antwoordt: "(zeer) laag".

Toelichting
Zeer hoog






Hoog







Niet
hoog,
maar ook





Vooral bij de supermarkten is het niet geweldig. ook de misse is steeds vaker vol. ik
heb de indruk dat ambtenaren van het gemeentehuis niet in de parkeerkelder
parkeren maar op het plein van de misse. ook zijn er teveel evenementen waarbij de
misse gewoon wordt volgezet, zonder alternatief voor parkeren. prima om korte
afstanden met de fiets te doen, maar boodschappen bij supermarkten gebeurt
meestal met de auto. daar houdt de gemeente onvoldoende rekening mee. Ik denk
dat het bij de rotonde (het kruispunt) ook mis zal gaan. met langparkeerders
(werkers van de winkels e.d.) is geen rekening gehouden.Bernheze voert geen goed
beleid voor parkeren. In Nistelrode kom ik ook liever niet. Niet alleen parkeren is
daar een probleem, maar eigenlijk is de hele kern slecht bereikbaar en gevaarlijk
voor zowel fiets als auto
Vooral in Schoonstraat tijdens schooltijden
Zeker rondom van Tilburg Bij het Pumpke kun je helemaal niet parkeren.
Zie boven bij evenementen
De parkeerdruk is hoog, maar in Loosbroek is plaats genoeg om te parkeren. Bij
disco Lunenburg ligt naast het voetbalterrein een bewaakt parkeerterrein.
Deze is vooral erg hoog als de Misse word afgesloten voor evenementen, wat nogal
regelmatig is.
Mensen willen geen stap verder lopen dan nodig
Op bepaalde plekken!
Op de wegen rond Van Tilburg en bij kerkdiensten rond de kerk. Ook veel auto’s
staan op de trottoirs, omdat men te lui is enkele meters te lopen.
Zelf nooit met de auto om te parkeren. maar ik zie wel grote drukte .
Afhankelijk van het tijdstip.
Behalve als er iets georganiseerd wordt in het dorp.
Dan kan je de auto niet dicht bij parkeren.
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niet laag




Parkeerplaatsen genoeg, maar direct voor de winkel is moeilijker.
Zijn er evenementen in het centrum, is het natuurlijk extra druk

Weet niet



Er wordt aan gewerkt.
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3 Wanneer ervaar je een hoge parkeerdruk in het centrum
van uw woonplaats?
(meerdere antwoorden mogelijk)
(n=303)
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op vraag "3 Wanneer ervaar je een hoge parkeerdruk in het centrum van uw woonplaats?" is het
meest gekozen antwoord (54%): "Op zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur".

Toelichting

















Als er iets georganiseerd wordt in het dorp.
Dan kan je de auto niet dicht bij parkeren.
Als ik uit mijn werk kom is het bijna niet mogelijk om mijn auto voor mijn eigen huis te parkeren.
Een bedrijf dat bij ons in de straat is gevestigd veroorzaakt veel parkeeroverlast.
Als op de misse iets te doen is
Bij afsluiting van de misse met een evenement is het een puinhoop
De drukte is er alleen als van Tilburg open is. Op de koopzondagen is het druk in de doorgaande
weg. En ik vind het niet erg, ik ben heel blij dat van Tilburg hier midden in Nistelrode zit. Meer
positieve ervaringen van de winkel en alles eromheen dan het negatieve van de verkeersdrukte.
Ga meestel met de fiets naar het centrum.
Half uur tot kwartier voor aanvang van de scholen ervaar ik ook verkeersdrukte.
Hoge druk bij evenementen
Koopzondagen bij Van Tilburg
Op open zondagen!
Op zaterdag en zondag zijn er steeds meer activiteiten waardoor de misse helemaal vol staat:
met tenten of parkeren van bezoekers van de extra activiteiten. Geen ruimte meer voor parkeren
voor supermarkten/winkels.
Van Tilburg (Nistelrode) kan een grote invloed hebben op de parkeerdrukte. In tijden van Sale of
koopzondagen is het daardoor behoorlijk druk. Daarnaast wordt hier gesproken over een tijd van
na 17.00 uur, terwijl het m.n. bij de Jumbo tussen 16.00u en 18.00 uur behoorlijk druk kan zijn
(Nistelrode)
Vanaf 16.00 uur
Vrijdagochtend (markt)
Zie vorige opmerking Ook koopzondagen druk.
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In Heesch kun je in de blauwe zone met de blauwe parkeerschijf maximaal twee uur
parkeren.

4 Wat vind je van dit systeem?
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Op vraag "4 Wat vind je van dit systeem?" antwoordt 63% van de respondenten: "(zeer) goed". 13%
van de respondenten antwoordt: "(zeer) slecht".

Toelichting
Zeer
goed
Goed






Neutraal






Het gebied van de blauwe zone mag van mij wel uitgebreid worden. Mits elke
aanwonend huishouden 1 ontheffing krijgt.
Blauwe schijf is een goed systeem. onduidelijk is wanneer dit geldt, er staan geen
bordjes met tijdvensters. formeel mag je in de avond of nacht dus niet langparkeren
op die plekken. en ook niet op zondag.......
Heesch wordt veelal gebruikt voor kleine, korte boodschappen. Echt 'shoppen' wordt
gedaan in de grotere dorpen (Uden bv.) of in de stad
Slecht: op plaatsen aan t Dorp maar maximaal een half uur, veel te kort!
Denk dat de meeste niet ver van de auto zijn, wil je langer parkeren is het een
kwestie van even op en neer lopen en aanpassen
Fijn dat het gratis is
Ik kom zelden in Heesch en heb met het parkeren daar weinig van doen. Kan er geen
mening over geven.
Betaald parkeren is niet goed voor de middenstand.
Op zich prima als het anders te druk wordt met langparkeerders, maar dat betwijfel ik
eigenlijk. Ik denk dat mensen toch vooral even een boodschap komen doen in
Heesch. En het voelt wel weer een beetje 'onvrijer' / minder welkom als er
verplichtingen zoals parkeerschijf aan parkeren verbonden zijn. Maar zo lang het
geen betaald parkeren is vind ik het nog wel best.
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Zeer
slecht





De boete voor het VERGETEN van de parkeerkaart is belachelijk hoog. In Heesch kan
je door rood rijden, bellen in de auto, pakkans nihil, maar als je toch je blauwe kaart
vergeet, ben je minstens €90 armer, belachelijk voor iets wat je vergeet. Staat
absoluut niet in verhouding tov overtreding.
Wanneer de winkels hun personeel verderaf laten parkeren (net als Van Tilburg in
Nistelrode), dus niet persé zo dicht mogelijk bij de winkel, zijn er überhaupt niet veel
mensen meer die langer dan 2 uur parkeren en is dit hele systeem en de geldklopperij
dus niet meer nodig.
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5 Heb je wel eens een boete gehad, omdat je de parkeerschijf
niet of verkeerd had ingesteld?
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Op vraag "5 Heb je wel eens een boete gehad, omdat je de parkeerschijf niet of verkeerd had
ingesteld?" antwoordt 83% van de respondenten: "Nee".

Toelichting
Ja









Nee 




Aantal jaren geleden in Oss de tijd verkeerd ingesteld. Was meteen een wijze les!!
Belachelijk dat je in zo’n dorp als Heesch zo’n verschrikkelijk hoge boete krijgt als je de
parkeerschijf per ongeluk vergeet.
De boetes zijn in de k*dorp nota bene hoger dan in Eindhoven of Amsterdam, ik vind dat
echt te gek voor woorden. Pure geldklopperij om een begrotingsgat te dichten.
Er moet altijd controle op zijn en niet alleen met mooi weer
Ik moest heel gauw voor mijn doodzieke dier medicijnen ophalen, was nog geen minuut
binnen en meneer de BOA stond op de hoek te wachten tot er iemand in de fout ging!!!
Schandalig!!!! Bah!!!! Geen wonder dat die BOA's zo respectloos worden behandeld, en
terecht!! Zo kan ik als BOA ook makkelijk geld verdienen.
In het begin is het weleens misgegaan. schijf vergeten.
Vergeten ik vind dat belachelijk iedereen kan wel eens iets vergeten ze moeten je
bekeuren als dat dikwijls voorkomt maar niet als je nog nooit een bekeuring gehad hebt
Heb een parkeervergunning voor de blauwe zone
Ik doe voor dat wij thuis weg rijden de kaart invullen en klaar leggen
Ik wist het tot nu toe niet eens
Wel meerdere keren de BOA verwittigd dat hij zicht baar zich moet opstellen en niet
verdekt gaan staan tot de parkeerder weg is en eventueel preventief tegen de
automobilist moet zeggen dat hij de kaart moet gebruiken.
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP MooiBernheze
Parkeren
Pinautomaat
28 juni 2018 tot 09 juli 2018
308
5,5% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
12
2 minuten en 4 seconden
10 juli 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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