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1. Uitslag draagvlakmeting 
Gemeente Haarlem heeft van 28 mei tot 14 juni 2021 een parkeeronderzoek uitgevoerd in de 
Zeeheldenbuurt (Houtvaartkwartier Noord). Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het 
draagvlak onder inwoners en ondernemers in de buurt voor de invoering van betaald parkeren. 
Inwoners en ondernemers hebben een informatiefolder, en een uitnodigings- en herinneringsbrief 
ontvangen voor het invullen van de vragenlijst. De vragenlijst is opgenomen in bijlage I. Elk adres 
heeft een brief ontvangen met daarin een papieren vragenlijst met een antwoordenveloppe. 
Daarmee kon de stem gratis per post verstuurd worden. Online stemmen was ook mogelijk. Met 
een unieke code kon de vragenlijst eenmalig ingevuld worden. Zo werd voorkomen dat een 
huishouden of bedrijf meer dan één keer aan het onderzoek mee deed.    

1.1 Meerderheid is tegen invoeren betaald parkeren 

Van de 915 adressen die zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek hebben 654 
adressen gestemd. 68 adressen hebben de vragenlijst ingevuld op papier en 586 online. Dit brengt 
het responspercentage op 71%, waarmee het minimale aantal deelnemers van 50% is behaald en 
de stemming geldig is. 212 stemmers kozen voor invoering (33%) en 433 tegen invoering (67%)¹. De 
meerderheid is dus tegen invoering betaald parkeren. 
 

 
 

1.1.1 Suggesties en opmerkingen 
Tot slot is er aan inwoners en ondernemers gevraagd of zij opmerkingen hebben over het 
onderzoek. Voorbeelden van veel genoemde andere opmerkingen zijn: 
- Parkeervergunningen zijn niet de oplossing voor parkeeroverlast 
- Te hoge kosten voor een parkeervergunning van een tweede auto 
- Vereenvoudigen van parkeren voor bezoekers  
- Ontbreken van parkeerplekken nieuwbouwwoningen Plaza West. En de invloed hiervan op 
het onderzoekt.  
 
 
 
 
 
¹De neutrale kiezers kunnen ook hun mening kwijt met behulp van ‘’weet niet/geen mening’’.  
Dit parkeeronderzoek kent 9 neutrale kiezers. Deze kiezers zijn in de berekening van de 
resultaatbepaling niet meegenomen. Dit verkleint het risico dat er geen besluit kan worden 
genomen wanneer de ‘’voor’’ en ‘’tegens’’ dichtbij elkaar liggen.  
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