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1. Samenvatting
Op stelling 1 ‘Het nieuwe plein is een duidelijke verbetering ten opzichte van het oude plein voor het
centrum van Veghel’ antwoordt 75% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 11% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (45%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "1.1 Wat vindt u de grootste verbetering aan de Markt?" antwoordt 49% van de
respondenten: "De fontein".
Op vraag "2 Heeft u de afgelopen maanden hinder ervaren bij de werkzaamheden van de Markt?"
antwoordt 60% van de respondenten: "Ja".
Op vraag "2.1 Kunt een voorbeeld geven van de hinder die u heeft ervaren bij de herinrichting van de
Markt in Veghel?" antwoordt 93% van de respondenten: "Voorbeeld:".
Op vraag "3 Hoe tevreden bent u over het parkeren op de vernieuwde Markt?" antwoordt 26% van
de respondenten: "(zeer) tevreden". 22% van de respondenten antwoordt: "(zeer) ontevreden".
Het meest gekozen antwoord (25%) is: "Ik heb mijn auto nog niet geparkeerd op de vernieuwde
Markt". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".
Op stelling 4 ‘Het is voor mij duidelijk waar je wel en niet mag parkeren op de Markt’ antwoordt 35%
van de respondenten: "(zeer) mee eens". 34% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (29%) is: "Mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Neutraal".
Op stelling 5 ‘Het is een goede zaak dat de gemeente handhaaft op het foutparkeren op de Markt’
antwoordt 77% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 13% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (42%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op stelling 6 ‘Het Meijerijplein is de juiste locatie voor de weekmarkt’ antwoordt 48% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 17% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (29%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "6.1 Kunt u kort toelichten waarom dit volgens u de juiste locatie is voor de weekmarkt?"
antwoordt 80% van de respondenten: "Toelichting:".
Op vraag "6.1 Wat is volgens u een betere locatie voor de weekmarkt?" antwoordt 89% van de
respondenten: "De Markt".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Veghel, waarbij 170 deelnemers zijn geraadpleegd.
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Parkeersituatie
Met de herinrichting is ook de parkeersituatie gewijzigd.

3 Hoe tevreden bent u over het parkeren op de vernieuwde
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Op vraag "3 Hoe tevreden bent u over het parkeren op de vernieuwde Markt?" antwoordt 26% van
de respondenten: "(zeer) tevreden". 22% van de respondenten antwoordt: "(zeer) ontevreden".
Het meest gekozen antwoord (25%) is: "Ik heb mijn auto nog niet geparkeerd op de vernieuwde
Markt". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer tevreden



Eindelijk staat parkeren in dienst van verblijven, in plaats van andersom. Dat
blik op de Markt was een gruwel.

Tevreden



Alleen lastig uitrijden als er een grote vrachtwagen staat te lossen recht achter
de auto voor de ijssalon en voor je nog werkzaamheden zijn aan de stoep. Dan
sta je best lang vast.
Invalide plaatsen zijn te ver van cafés en oudestadhuis
Tevreden over het aantal parkeerplaatsen maar niet over de duidelijkheid van
parkeergelegenheid en rijroutes
Vakken zijn slecht aangegeven
Vooral het onbetaald parkeren vind ik prettig. Maar zelf ben ik zelden met de
auto, bijna altijd met de fiets.






Neutraal



Een parkeerplaats blijft een parkeerplaats. Ik vind het zonde van de Markt dat
er zoveel blik staat.

Ontevreden




2 rijen parkeerplaatsen maken
Afbakening van parkeerplaatsen is onduidelijk. Het brede voetpad lijkt op een
rijweg waardoor je vanzelf dubbel parkeert aan de zijde van de kerk.
Beter geheel autovrij maken . Nu staan vaak auto's toch geparkeerd waar niet
mag
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De parkeerplaatsen met 'punaises' onderscheiden zich niet duidelijk genoeg van
de andere plekken waar auto's kunnen staan.
Een ondergrondse parkeergarage was beter geweest. Parkeer probleem blijft.
Te weinig plekken!!
Er had geen parkeergelegenheid moeten zijn, dan was het plein nog mooier
geweest
Hoe heeft iemand die betaald wordt om daarover na te denken de uitrit zo
kunnen bedenken!
Krappe plaatsen
Nu nog minder plaats en voor velen onbegrijpelijk die punaises
Punaises onduidelijk als je aan komt rijden. Weinig plekken. Ook aan de kant
van oude jumper enz geen plekken meer.
Staat rommelig
Te weinig plekken
Veel te weinig parkeerplaatsen en volkomen onduidelijk waar geparkeerd mag
worden. Vorm voor functie.
Weinig plekken terwijl we de doorloop vd markt het centrum in moeten
pushen. De Kalverstraat staat zo goed alsl leeg. DOorloop kan het interessanter
maken voor winkeliers.
Ontevreden omdat het parkeren in een kleine bocht lijkt te lopen waardoor de
auto's naast je het uitrijden zicht belemmeren. HEEL onoverzichtelijk als je er
vooruit in parkeert, en dan achteruit uit moet. Auto's rijden te hard vanaf markt
richting kerk... het gaat maar net goed. m
Achteruit uitparkeren op doorgaande weg is levensgevaarlijk voor fietsers
Die punaises zijn niet goed zichtbaar. En waarom geen schuine insteek
Er zijn voldoende andere parkeergelegenheden in veghel. Op de markt is dit
niet nodig
Het parkeerbeleid is zeer onduidelijk.
Jammer dat er geparkeerd kan worden. Dit is een gemiste kans om van de
Markt een verbindend plein te maken. Na de ijssalon is het niet mee dán 'n
parkeerplaats. Het was mooier geweest er een parkachtig terrein van te maken
dan een opslag voor blik. Er is voldoende parkeer gelegenheid in Veghel.
Te weinig plaatsen
Zonde van het ongebruikt laten van de mogelijkheden zeker als er straks weer
winkels worden gevestigd slecht zichtbaar met die punaises vooral als je niet
uit veghel komt en niet weet dat je alleen maar bij die punaises mag parkeren

Ik heb mijn
auto nog niet
geparkeerd op
de
vernieuwde
Markt



Ik begrijp niet goed waarom daar parkeerplaatsen terug zijn gekomen en de
punaises zijn mooi maar het viel mij pas op toen mijn vriendin mij erop wees.

Weet niet



Er raar dat er maar vanaf een kant geparkeerd kan/ mag worden terwijl er
genieg ruimte is voor twee kanten.
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De plekken waar geparkeerd mag worden zijn gemarkeerd met aluminium 'punaises'.

4 ‘Het is voor mij duidelijk waar je wel en niet mag parkeren
op de Markt’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 4 ‘Het is voor mij duidelijk waar je wel en niet mag parkeren op de Markt’ antwoordt 35%
van de respondenten: "(zeer) mee eens". 34% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (29%) is: "Mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens





Mee eens





Het is zeer duidelijk te zien aan verkeersborden en de punaises. Dat 'het is me niet
duidelijk'-gedrag mag flink beboet worden. Het zijn telkens dezelfde figuren die
menen dat ze hun auto op elke stoep neer mogen gooien en heel asociaal alleen
met zichzelf bezig zijn. Dan maar 50 meter verder lopen naar een parkeerplek, als
de plekken op de Markt vol zijn.
Je moet wel heel erg simpel zijn wil je dit niet snappen. Maar hey, je hebt overal
mensen voor.
De punaises zijn aan 1 zijde aangebracht. aan de andere zijde wordt echter
regelmatig ook geparkeerd
Voor mij wel maar ik twijfel of het ook duidelijk is voor gasten die van buiten Veghel
komen en de situatie niet kennen
Voor mij wel, maar voor veel mensen niet. Die parkeren over de punaises en dan
komen en plekken beschikbaar die steeds net te klein zijn voor een auto.

Neutraal



Vanwege de meldingen in de pers is het mij wel duidelijk. Vraag me alleen af, hoe
mensen uit pakweg Rotterdam of Oss duidelijkheid krijgen cq hebben bij het
parkeren.

Mee
oneens




Aanduiding is onvoldoende. Bezoekers zijn niet altijd terplaatse bekend.
Als mijn toelichting bij vraag 3: ''De parkeerplaatsen met 'punaises' onderscheiden
zich niet duidelijk genoeg van de andere plekken waar auto's kunnen staan."
Dat blijkt nu er overal auto's worden geparkeerd; ook buiten de vakken
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Zeer mee
oneens





Niet echt duidelijk. De aluminium punaises kleurtje geven ?
Niet geheel onduidelijk, maar het is wel heel erg raar ingericht. Komt door hoe de
straat stenen liggen
Voor mij wel maar voor een vreemde is het onoverzichtelijk
De punaises zie je niet als er auto's op staan waardoor de kans op foutparkeren
groot is.
Die punaises waren mij niet opgevallen. Ik lees er hier toevallig over.
Volstrekt onduidelijk, kijk maar hoe iedereen parkeert...
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De foutparkeerders lopen risico op een boete.

5 ‘Het is een goede zaak dat de gemeente handhaaft op het
foutparkeren op de Markt’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 5 ‘Het is een goede zaak dat de gemeente handhaaft op het foutparkeren op de Markt’
antwoordt 77% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 13% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (42%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer
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eens











En niet alleen op de markt. Valt goud geld te innen in Veghel aan fout parkeren!
Graag ook de rest in en om het centrum. In het centrum meer controle op brommers
- fietsers. Je wordt als voetganger gewoon omver gefietst en als je iets zegt krijg je
ook nog een grote mond terug. Ik ben veel in het centrum maar ik zie NOOIT
handhavers.
Ik gaf het net al aan. Flink beboeten. Het afgelopen jaar was er steeds meer overlast
van mensen die hun auto's doodleuk op de stoep of zelfs midden op de Markt
parkeerden. Voor laden- en lossen moet dat kunnen, maar niet omdat men te lui is
om 50 meter te lopen vanaf een parkeerplaats. Handhaaf alsjeblieft ook op de vele
smakeloze uithangborden van de cafés. Ook heel goed, dat dat luchtkussen naar de
achterzijde van de ijssalon is verplaatst. Zo blijft het plein aantrekkelijk om te
verblijven.
Ik wil hieraan toevoegen dat het alleen zinvol is als de gemeente andere
overtredingen, zoals fietsen op wandel- en voetpaden en stoepen, ook aanpakt en
niet gedoogt zoals nu.
Maar dat gebeurt toch niet.
Veel meer controle nodig, regelmatig overtredingen
Zonder handhaving ontstaat wildgroei
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Als er regels zijn inzake parkeren is handhaven vanzelfsprekend.
Er zijn meerdere plekken waar politie zou moeten controleren fietspaden waar
iedereen maar de verkeerde richting fietst in het centrum scoot mobiels die
behoorlijk hard rijden en geen rekening houden met kleine kinderen of mensen die
daar lopen.
Goede zaak normaal gesproken...maar wel krappe plaatsen
Maar houdt het wel blauwe zone. Dan maakt het me niet uit
Maar, dan moet het wel duidelijker worden
Eerst duidelijker aangeven waar parkeren mag, pas daarna handhaven. En niet
uitgaan van het idee dat wie hier bekend is op een gegeven moment weet wat wel en
niet mag. Want we ontvangen in het centrum immers ook graag (op een gastvrije
manier) mensen van buiten.
Gewoon zorgen dat dit niet nodig is!
Als het zo onduidelijk is waar geparkeerd mag worden in het een slechte zaak om
daar boetes voor te geven. Geef de boete maar aan degenen die dit bedacht hebben.
Blijkbaar niet gehinderd door enig praktisch inzicht enkel geleid door "mooi".
Eerst
Het is niet duidelijk
Onduidelijk en daardoor gestraft worden?!
Parkeervakken moeten duidelijk gemarkeerd worden. Niet op een fancy manier met
punaises. Als de situatie duidelijk is, dan mag je handhaven. Nu is een onduidelijke
situatie gecreëerd.
Zie vraag 5 en als je dan deze mensen een boete geeft zal dat een negatief imago
geven.
Heb zelf in het begin ook een paar keer fout geparkeerd
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1. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Veghel
Herinrichting Markt Veghel
Parkeersituatie
Weekmarkt
14 juni 2018 tot 23 juni 2018
170
7,5% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
11
2 minuten en 12 seconden
25 juni 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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