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Inleiding

In de Indische Buurt Noord en -Zuid (zie kaartje hieronder, respectievelijk rood en paars) in Dordrecht 
wordt parkeerdruk ervaren. De gemeente Dordrecht wil onderzoeken of er in dit gebied voldoende 
draagvlak is voor het invoeren van betaald parkeren, zoals die eerder ook is ingevoerd elders in 
Dordrecht. 

Op 7 juni 2022 organiseerde de gemeente een inloopbijeenkomst. Na deze avond werd een enquête 
aan de inwoners van de twee gebieden verzonden waarin kon worden aangegeven of men voor- of 
tegenstander is van het invoeren van betaald parkeren in hun eigen buurt. 

Het Onderzoekcentrum Drechtsteden heeft daarvoor een digitale vragenlijst uitgezet onder 387 
adressen in Noord en 190 adressen in Zuid. In deze factsheet leest u de resultaten van deze meting. 
In totaal 232 voor Noord en 133 voor Zuid van de benaderde adressen vulden de vragenlijst in (een 
respons van 60% voor Noord en 70% voor Zuid).

3

methode

Online vragenlijst onder alle 387 adressen 

in Noord en 190  adressen in Zuid. 

veldwerkperiode

juni-juli 2022

respons

232 adressen in Noord (60% respons)

133 adressen in Zuid (70% respons)
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Resultaten
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Voorkeur

percentage per straat voor tegen niet 
gereageerd

voor tegen

Indische buurt Noord

Bankastraat 35% 35% 30% 50% 50%

Borneostraat 73% 18% 9% 80% 20%

Celebesstraat 48% 11% 41% 81% 19%

Javastraat 50% 13% 37% 79% 21%

Reeweg Oost 35% 30% 35% 54% 46%

Riouwstraat 11% 29% 60% 27% 73%

Sumatrastraat 47% 14% 43% 76% 24%

Indische buurt Zuid

Balistraat 49% 34% 17% 59% 41%

Eerste Reedwarsstraat 64% 14% 22% 82% 18%

Lombokstraat 57% 11% 32% 83% 17%

Oranjestraat 40% 17% 43% 71% 29%

Tweede Reedwarsstraat 47% 25% 28% 65% 35%

Voor- en tegenstander verdeeld

In beide buurtdelen is een meerderheid voor het 
invoeren van betaald parkeren. In Noord stemde 64% 
van de adressen voor het invoeren van betaald 
parkeren en 36%  stemde tegen. In Zuid stemde 70%  
voor en 30% tegen invoering van betaald parkeren.

70%

30%

Zuid

voor tegen

De cijfers per straat

Het percentage voorstemmers is in Noord het hoogst 
in de Borneo-, Celebes- Java- en Sumatrastraat en het 
laagst in de Riouwstraat. Daar is ook het percentage 
dat niet gereageerd heeft het hoogst: 59%.

In Zuid ligt het aantal voorstemmers in alle straten 
tussen de 59 en 83%.

64%

36%

Noord
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Uitnodigingsbrief en inloopbijeenkomst

Uitnodigingsbrief  

Voor gemiddeld  zeven op de tien bewoners was de 
uitnodigingbrief voor de inloopbijeenkomst duidelijk. 

Onder de mensen die tegen de invoering van het betaald 
parkeren stemmen, ligt de verhouding iets anders: van 
deze groep vindt 55% in Noord en slechts 34% in Zuid de 
brief duidelijk, 14% in Noord en 11% in Zuid niet.
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Inloopbijeenkomst

Het aandeel bewoners dat de inloopbijeenkomst nuttig 
vond (48% in Noord en 41% in Zuid) is duidelijk groter dan 
het aandeel bewoners dat de inloopbijeenkomst niet 
nuttig vond (6% in Noord en 8% in Zuid ).

Als we kijken naar de tegenstemmers, dan zien we dat  het 
beeld anders is: 30% in Noord en slechts 9% in Zuid  geven 
aan dat de avond nuttig was.

Voorstanders van betaald parkeren vonden de bijeenkomst 
– vergeleken met tegenstanders – vaker nuttig: 57% in 
Noord en 55% in Zuid.

Inloopbijeenkomst was nuttig

Uitnodigingsbrief voor de inloopbijeenkomst was duidelijk
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Toelichting: * het percentage 'weet niet' is hier 56%; ** het percentage 'weet niet' is hier 44%



Partner voor bestuur en beleid

Over ons

Over het OCD

Partner voor bestuur en beleid! Dat wil het OCD zijn voor haar 
opdrachtgevers in de Drechtsteden en daarbuiten. Wij bieden 
ondersteuning op maat met onderzoek, advies en informatie. Zodat 
beleid optimaal ontwikkeld, uitgevoerd en waar nodig bijgesteld kan 
worden. Meer weten? Bezoek onze website!

Contact

Wilt u tips of informatie doorgeven of heeft u misschien een vraag over 
dit product? Neem dan gerust contact op ons door te bellen naar 078 
770 3905 of te mailen naar ocd@drechtsteden.nl. 
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https://www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl/Home
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Onderzoek mogelijke invoering betaald parkeren Indische buurt Noord en -
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Onderzoekcentrum Drechtsteden
Industrieweg 11
3361 HJ Sliedrecht

Postbus 619
3300 AP Dordrecht 

Telefoon
078 770 3905

Website
onderzoekcentrumdrechtsteden.nl

Colofon


