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1 Inleiding

1.1 Achtergrond en doel onderzoek

Sinds 1 januari 2002 is in Nijmegen het zgn. Pasparkeren ingevoerd. Dat betekende dat
vanaf dat moment niet meer met muntgeld kon worden betaald op de parkeerlocaties die in
beheer waren van de Gemeente Nijmegen. In plaats daarvan kon bij alle apparaten met de
chipknip of chipper worden betaald. Bovendien bestond bij de achterafbetaalapparaten (de
brede rood-grijze kasten van TPA) de mogelijkheid om met credit card te betalen.

De invoering van het Pasparkeren is niet probleemloos verlopen. Ten eerste waren de
omstandigheden bij invoering erg hectisch, met name door de gelijktijdige Euroconversie en
de overgang van de Postbank van Chipper naar Chipknip. Ten tweede waren er in het
systeem zelf technische problemen (oplaadautomaten, parkeerautomaten, beschikbaarheid
prepaid kaarten) en als laatste lag er uiteraard de omvangrijke opgave om de mensen die in
Nijmegen parkeren, op grote schaal gebruik te laten maken van een tot op dat moment
weinig gebruikt betaalmiddel. Over deze problemen en hun mogelijke effecten op m.n. het
functioneren van de binnenstad, is veel berichtgeving geweest in de lokale media.

Vanuit de Gemeente Nijmegen was de overgang naar het Pasparkeren op voorhand al als een
ingrijpende wijziging ingeschat. Er was budget beschikbaar voor publiciteit en promotie.
Tevens was rekening gehouden met het uitvoeren van een evaluatieonderzoek. Op 31 mei j.l.
is door de opdrachtgever (bureau Regulering van de afdeling Openbare Ruimte) aan de
afdeling Onderzoek en Statistiek de opdracht heeft gegeven het evaluatieonderzoek te
starten.

De centrale vraag voor dit onderzoek is of het Pasparkeren heeft geleid tot negatieve
effecten op de bezoekersaantallen en bestedingen in de binnenstad.  Inmiddels zijn
wijzigingen voorgesteld en deels ook al ingevoerd in het Pasparkeersysteem. Een afgeleide
vraag is dan ook in hoeverre deze wijzigingen een oplossing bieden voor de eventueel
ervaren problemen.

Om de centrale vraag te kunnen beantwoorden is gekozen voor een onderzoeksopzet met
drie onderdelen:
- een analyse van het verloop van de afzet van parkeeruren in de binnenstad;
- een gebruikersonderzoek onder parkeerders in de binnenstad;
- een effectenindicatie bij bedrijven en instellingen in de binnenstad.

Voordat de conclusie getrokken kan worden dat het Pasparkeren heeft geleid tot negatieve
effecten op bezoekersaantallen en bestedingen, zal er eerst sprake moeten zijn van een
negatieve ontwikkeling in de afzet van parkeeruren. Immers, als het aantal afgezette
parkeeruren op peil blijft is het niet aannemelijk dat door omstandigheden rond het parkeren
een daling in bezoekersaantallen en bestedingen teweeg wordt gebracht. Op deze vraag
moet de analyse van parkeerafzet een antwoord geven. De analyse van de parkeerafzet
gebeurt op basis van cijfers van Bureau Regulering, het Administratiecentrum van de
Gemeente Nijmegen en Interpay.

Het gebruikersonderzoek kent veel meer dimensies. Vragen die daarbij onder meer een rol
spelen zijn:

- kennen de mensen het Pasparkeren?
- beschikken de mensen over de betaalmogelijkheden?
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- hebben de mensen ervaring met het Pasparkeren?
- hoe was de situatie in de introductieperiode en hoe is de situatie nu?
- hoe is de eigen situatie en hoe beoordeelt men de situatie van anderen?
- wat is het oplossend vermogen van de voorgestelde wijzigingen1 zoals verwoord in de

brief aan de Raad van 11 juni 2002?
- welke verschillen bestaan er naar herkomst, nationaliteit, bezoekfrequentie e.d.?

Omdat niet alleen Nijmegenaren, maar ook regio-bewoners en personen buiten de regio de
Nijmeegse binnenstad bezoeken, zijn voor het onderzoek zowel Nijmegenaren, regio-
bewoners als mensen van buiten de regio benaderd. Deze drie groepen zijn telefonisch
geënquêteerd2.

De telefoonnummers van Nijmegenaren en regio-bewoners zijn willekeurig getrokken uit het
telefoonboek. De regio bestaat hier uit 15 gemeenten, liggend in een gebied dat zich
ongeveer uitstrekt van Bemmel (exclusief Huissen), Groesbeek, Boxmeer, West Maas en
Waal tot de Overbetuwe (exclusief Heteren en Driel). Ook de Duitse plaatsen Kleve en
Kranenburg zijn tot de regio gerekend. In totaal gaat het in deze vijftien gemeenten/plaatsen
om bijna 360.000 inwoners (zie bijlage). Personen uit Kleve/Kranenburg zijn in het Duits
geënquêteerd.

Personen van buiten de regio kunnen vanuit allerlei andere plaatsen in Nederland of het
buitenland komen. Vanwege de lage trefkans van (potentiële) bezoekers aan de Nijmeegse
binnenstad in overig Nederland en het buitenland, is van deze mensen het telefoonnummer
gevraagd en verkregen tijdens het bezoek dat zij medio juni 2002 aan de Nijmeegse
binnenstad hebben gebracht. Zij zijn later telefonisch benaderd met dezelfde vragenlijst als
de stad- en regiobewoners.

In totaal zijn er ruim 1.100  telefonische enquêtes in de maanden juni en juli 2002 voor het
onderzoek afgenomen (460 onder Nijmegenaren, 320 onder regio-bewoners en 340 onder
personen van buiten de regio).

Voor het effectenonderzoek zijn 17 vraaggesprekken gehouden met ondernemers,
ondernemersvertegenwoordigers en andere sleutelfiguren. Het effectenonderzoek richt zich
meer op de uitkomsten van het hele proces. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen
de gang van zaken in de introductiefase en de situatie op dit moment (medio 2002). Voor
beide perioden is van belang vast te leggen hoe betrokkenen bij de binnenstad de manier van
invoeren van het Pasparkeren beoordelen en welke effecten men daarvan merkt. Belangrijk is
of die ontwikkelingen van algemene, landelijke aard zijn of specifiek Nijmeegs. Ten slotte
wordt de mening van betrokkenen gevraagd over de voorgestelde wijzigingen?

1.2 Begeleiding en uitvoering

Voor dit onderzoek is een begeleidingscommissie samengesteld die op beslissende
momenten in het onderzoeksproces is geïnformeerd en geconsulteerd. Deze
begeleidingscommissie bestond uit:

Mevr. E. Bakker, Regiocoördinator van de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland
mevr. B. Hendriks, Centrummanager namens Stichting Centrummanagement Nijmegen

                                                
1 Invoering alle betaalmogelijkheden in gebouwde parkeervoorzieningen en naast
Chipknip ook Credit Card op straat.

2 In de enquête zijn vragen over het Pasparkeren gecombineerd met vragen over de
koopzondag in de Nijmeegse binnenstad. Over de koopzondag is een aparte
rapportage opgesteld.



Evaluatie Pasparkeren
Inleiding

3

de heer C. de Klein, namens de Vereniging Binnenstadsondernemers
de heer T. Sterk, projectleider Pasparkeren, Directie Grondgebied, Bureau Regulering
de heer G. Cornelissen, Directie Grondgebied, afd. Openbare Ruimte
de heer W. Kok, Directie Strategie en Projecten, afd. Strategische Oriëntatie

De uitvoering van het onderzoek lag in handen van de heren H. Moeniralam en B. Verhoef
van de afdeling Onderzoek en Statistiek van de Directie Strategie en Projecten van de
Gemeente Nijmegen. Het veldwerk is uitgevoerd door de bureaus JES uit Arnhem en
Planwerk uit Nijmegen.

1.3 Opzet rapportage

In het tweede hoofdstuk wordt het verloop van de parkeerafzet en de parkeertransacties
belicht. Het derde hoofdstuk bevat de hoofduitkomsten van het onderzoek onder bezoekers.
Het vierde hoofdstuk vat de uitkomsten van de interviews met ondernemers en sleutelfiguren
samen. In het laatste hoofdstuk ten slotte worden de belangrijkste conclusies nog eens op
een rij gezet.
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2 Parkeertransacties en afzet parkeertijd

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de exploitatiegegevens van Bureau Regulering geanalyseerd. Daarbij
wordt evenals bij de binnenstadsmonitoring (Monitor Centrum 2000, Stadscentrum op
Koers) gebruik gemaakt van omzetgegevens per locatie per maand. Die omzetcijfers worden
door te delen door het geldende uurtarief teruggerekend tot een schatting van de verkochte
parkeertijd. Deze tijdreeksen lopen van januari 1989 tot juli 2002.

Door de introductie van nieuwe apparatuur is voor steeds meer parkeerplaatsen ook het
aantal parkeertransacties bekend. Een analyse van deze cijfers is maar zeer beperkt mogelijk.
De automaten die op straat transacties registreren vervangen voor een deel parkeermeters
(één per parkeervak). Deze parkeermeters konden vroeger geen gegevens leveren over
aantallen transacties.
Voor vrijwel alle nieuwe automaten geldt voorts dat er in de loop van 2002 heel veel
storingen zijn geweest (tussen 10 januari en 21 augustus maar liefst 2300 meldingen
(inclusief onterechte meldingen, overigens) ofwel gemiddeld zo’n 16 per automaat. Slechts
twee automaten zijn storingsvrij gebleven in 2002. Bij het verhelpen van die storingen zijn
vaak gegevens verloren gegaan of zijn gegevens van de ene automaat in de andere
terechtgekomen. Hierdoor is een analyse van die transactiegegevens grotendeels
onverantwoord. Dit komt doordat voor slechts een deel van de automaten
transactiegegevens uit het verleden beschikbaar zijn (voor 2002). Daardoor kunnen we er
niet vanuitgaan dat, ondanks onderlinge verwisseling van gegevens, het totaal wel zal
kloppen. We moeten echt kunnen aangeven wélke gegevens bij wélke automaat horen.

Wat betreft de omzetgegevens is de pijn wat minder groot. Omzetgegevens zijn steeds wel
beschikbaar geweest, waardoor ook naar het verleden gekeken kan worden. Wel kan door
uitwisseling van telgegevens tussen de ene en de andere automaat omzet van het ene
gebied naar het andere worden verplaatst en kunnen gegevens verloren zijn geraakt. Hier
geldt echter wel dat het totaal aan omzet klopt en vergelijkbaar is met het verleden.

2.2 Omzet- en afzetverloop

Door uitbreiding van het reguleringsgebied en tariefsverhogingen zijn de omzetten vanuit het
bezoekersparkeren in de onderzoeksperiode vanaf januari 1989 zeer sterk gegroeid. In 2001
was de opbrengst (ruim € 6,5 mln) bijna drie maal zo hoog als in 1989. Het aantal verkochte
parkeeruren is in 2001 (bijna 7,5 miljoen) 2,25 maal zo hoog als in 1989. In 1989 was het
betaald parkeren nog typisch iets voor alleen de binnenstad van Nijmegen (93% van alle
verkochte parkeeruren in de stad). In 2001 is dat aandeel  gezakt naar 65% door de
opkomst van het betaald parkeren bij het CWZ, in de Brabantse Poort en in de schil rond de
binnenstad. In het parkeren in het centrum is zoals gezegd in capaciteit niet veel veranderd in
de afgelopen jaren. Wel is door beleid (prijsprikkels i.v.m. “blik van de straat”, bouw van
garages en opheffing van openluchtlocaties) het aandeel van “gebouwde
parkeervoorzieningen” in de afzet gegroeid van 38% in 1989 tot 59% in 2001.

In deze tijdanalyse beperken we ons tot het parkeren binnen de singels rond de binnenstad
inclusief de Wedren. Dit omdat het aantal parkeerplaatsen in dat gebied niet sterk gewijzigd
is, er al lang betaald parkeren bestaat en er al lang toezicht op is.

De vergelijking van omzetten en de berekening van daaruit van de afgezette parkeeruren is
niet zonder problemen. In de loop van de jaren zijn er bijvoorbeeld vrijwel altijd min of meer
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informele parkeerlocaties geweest op braakliggende terreinen. Ook is het toezicht in de loop
van de tijd niet altijd even strikt geweest. Ten slotte bestaan er ook fluctuaties in de
kwaliteit van de registratie en de beveiliging van de geldstromen uit het parkeren. Deze en
andere oorzaken nopen om voorzichtig te zijn met de interpretatie van de cijfers.

Bij de vergelijking van de gegevens van 2002 treden als gevolg van de invoering van het
Pasparkeren bijzondere omstandigheden op. Zo zaten er de  eerste weken zaten duidelijke
manco’s in het systeem en werd door de toezichthouders nauwelijks opgetreden tegen
onbetaald parkeren. Visuele waarnemingen maakten in die tijd duidelijk dat veel meer
mensen parkeerden zonder te betalen. Dit drukt uiteraard de omzet flink. Doordat mensen na
het invoeren van het Pasparkeren de parkeertijd die ze teveel hadden genomen niet meer
achterlaten op de parkeermeter, maar meenemen op het kaartje achter de vooruit, zou echter
ook een extra omzet mogen worden verwacht. Tevens blijkt dat m.n. in het begin mensen
door de vertraging in het leesvenster nogal eens teveel betaalden en is het minimum
waarvoor je kunt parkeren omhooggegaan van F 0,25/ € 0,11 naar f0,84/€ 0,38. Daarmee
kun je in plaats van 5 minuten nu wel 15 minuten parkeren, maar de snelle boodschap is wel
wat duurder geworden. Een laatste omzetverhogend effect wat duidelijk wél nagestreefd is,
is dat mensen door de chipknip veel minder gehinderd worden door een tekort aan kleingeld.
Ook zonder een berg munten op zak kan men voldoende parkeertijd afnemen.
Wat betreft de omzetcijfers moet ook een slag om de arm worden gehouden in verband met
de al eerder aangehaalde storingsgevoeligheid van de apparaten en de verwisseling van
telgegevens bij reparaties.

De afzet van parkeeruren fluctueert sterk. Desondanks is er duidelijk sprake van een
groeitrend over de jaren van rond de twee procent per jaar. In Figuur 1 is per maand sinds
1989 weergegeven wat het verloop van het aantal afgezette parkeeruren is geweest. De
twee dikke lijnen geven een bandbreedte weer rond de trendlijn. De kans dat de feitelijke
ontwikkeling door toeval buiten deze bandbreedte terecht komt, is kleiner dan 5% (2,5%
boven en onder de trendlijn).
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Figuur 1 Verloop afzet parkeeruren binnenstad, januari 1989 t/m juli 2002

We zien dat de berekende afzet aan parkeeruren wel vaker de boven- of onderkant van de
bandbreedte opzoekt. Ook in de eerste maanden van 2002 is dat het geval. De afzet zit in
vooral in januari, maar ook nog in februari en maart duidelijk onder de streep. De kans dat
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dat door toeval tot stand is gekomen is minder dan 2,5%. Daarna herstelt zich de afzet weer
tot binnen de bandbreedte. Van mei tot juli is echter nog steeds sprake van afzetniveaus die
beneden de trendlijn zitten.

Vergelijking van de verschillende grafieken per maand (Figuur 3 en verder) laat zien dat de
variatie per maand verschilt. Is het afzetbeeld over de jaren heen constanter, dan is de
bandbreedte smaller, bij sterker fluctuerende uitslagen liggen de lijnen verder uit elkaar. Ook
in deze grafieken zien we een zeer sterke val in afzet in januari. Daarna volgen nog twee
maanden met wezenlijk lagere afzet aan parkeeruren. In april is de afzet nog aan de lage
kant, maar binnen de bandbreedte. In mei ten slotte zien we een afzetniveau dat past in de
trend van de afgelopen jaren. In juni en juli zien we vervolgens weer afzetniveaus die
duidelijk beneden de trendlijn zitten. De kans dat deze uitslagen door toeval tot stand zijn
gekomen is heel klein.

We zien ook een verschuiving van van het straatparkeren naar het garageparkeren (Figuur 2).
Na een sterke impuls (+9%) in 1999 door de opening van de Kelfkensbosgarage en het
vervallen van parkeerplaatsen in de open lucht op het Mariënburg en Kelfkensbos, stijgt de
animo voor garageparkeren in 2002 met 5% tot ruim 63%. Deze stijging is in het licht van
de ontwikkeling in het verleden, aan de ruime kant. Waarschijnlijk zien we hier een
uitwijkeffect door de ruimere betaalmogelijkheden in garages. Op de straat is uiteraard het
beeld net andersom. Daar wordt minder geparkeerd.

Figuur 2 Ontwikkeling % garageparkeren, periode januari-juli van elk jaar vergeleken
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Figuur 3 Verloop afzet parkeeruren 1989-2002, januari

Figuur 4 Verloop afzet parkeeruren 1989-2002, februari

Figuur 5 Verloop afzet parkeeruren 1989-2002, maart
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Figuur 6 Verloop afzet parkeeruren 1989-2002, april

Figuur 7 Verloop afzet parkeeruren 1989-2002, mei
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Figuur 8 Verloop afzet parkeeruren 1989-2002, juni

150000

200000

250000

300000

350000

400000

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

150000

200000

250000

300000

350000

400000

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002



Evaluatie Pasparkeren
in de Nijmeegse binnenstad

10

150000

200000

250000

300000

350000

400000

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Figuur 9 Verloop afzet parkeeruren 1989-2002, juli

2.3 Transacties

Vergelijkbaarheidsproblemen

Wat betreft parkeertransacties (het aantal gekochte kaartjes op straat of betalingen in
parkeergarages) is de vergelijkbaarheid veel problematischer dan bij de omzet. Deze
registratie is niet altijd beschikbaar geweest op alle locaties. Met name op die plekken waar
traditionele parkeerautomaten van “één-per-plek” zijn vervangen door ticketautomaten voor
meerdere parkeervakken, is geen vergelijk mogelijk.
Daarnaast zijn er ook nog vele andere invloeden, met als belangrijkste de
storingsgevoeligheid van de automaten. Op de ca. 143 automaten voor vóórafbetaling (134
plus 9 in de opslag) worden in ruim zeven maanden 2300 storingsmeldingen geregistreerd
(incl. onterechte meldingen overigens). Dat komt neer op gemiddeld 16 per automaat, met
uitschieters naar meer dan 50 storingsmeldingen. Op de 134 parkeerautomaten die op straat
staan, zijn er slechts twee zonder storingsmeldingen in de eerste 7 maanden van 2002.

Bij het repareren van deze automaten is het voorgekomen dat gegevens verloren gaan (het
“resetten”). Ook is het vaak voorgekomen dat gegevens van de ene automaat in een andere
automaat terecht zijn gekomen door verwisseling van de lezers. Dit leidt ertoe dat
vergelijking van de transacties op straat met eerdere jaren eigenlijk onverantwoord is.
Immers er zijn ook telgegevens overgeheveld van automaten die we wel kunnen vergelijken
met eerdere jaren naar automaten die we niet kunnen vergelijken. Ter illustratie: in maart en
april registreert een parkeerautomaat op de Willemsweg de hoogste aantallen transacties van
alle ticketautomaten in de stad.

Indicatief beeld voor een deel van de straatautomaten

Kijken we met een flinke slag om de arm alleen naar die automaten die een enigszins normaal
verloop hebben in de transactiegegevens3, dan blijkt dat we dan 57 automaten overhouden.
Hiervan zijn voor 36 automaten gegevens uit eerdere jaren beschikbaar. We zien dat bij deze
automaten in januari het aantal transactie 23% lager ligt dan in voorgaande jaren, in
februari10% lager, in maart 14% en ten slotte in april weer 20% lager dan in de jaren 2000
en 2001 gemiddeld.

                                                
3 Een variatiecoëfficiënt (standaarddeviatie/gemiddelde) van 0,25 of minder
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Totaalbeeld straattransacties

Het totaal aan transacties per maand bínnen 2002 vergelijkend, zien we dat de
straattransacties in januari op 91.000 staan, dat neemt via 125.000 in februari toe tot
186.000 in maart. In april valt het aantal transacties terug tot ca. 160.000.  Dit kan deels te
wijten zijn aan het gegeven dat april vier zaterdagen had en maart vijf. Als we het maximum
nemen als het normaal haalbare niveau, dan is zichtbaar dat evenals bij zeker in januari en
februari de aantallen transacties zwaar onder normaal zaten. In hoeverre er ook echt minder
geparkeerd is, is moeilijk te bepalen. Zeker in januari is het toezicht minder geweest dan
normaal (vanaf begin februari is het normale toezicht hersteld), waardoor het aantal
parkerende auto’s veel meer op niveau kan zijn gebleven dan uit de cijfers blijkt.

Garagestransacties

In de garages met achterafbetaling in het centrum zien we in 2002 los van het Pasparkeren
grote ontwikkelingen. De Hezelstraatgarage heeft sinds december 2001 te maken met flinke
bereikbaarheidsproblemen (wegens opbrekingen e.d.). De gemiddelde afzet van parkeertijd
daalt daardoor met 48% tussen januari en mei ten opzichte van het jaar daarvoor, het aantal
transacties met ruim 50%. Het Molenpoortdak maakt de omgekeerde beweging. Na enkele
jaren van bouwoverlast is hier de parkeercapaciteit in 2002 weer op niveau.
Transactiegegevens kunnen niet worden vergeleken, wel zien we een vrijwel gelijke afzet op
het Molenpoortdak ten opzichte van de situatie vóór de werkzaamheden (vergeleken is het
gemiddelde van januari tot en met mei van 1998 en 1999 met januari - mei 2002).
Inclusief de Molenpoort is er een groei van het aantal transacties met 6% (+4000 per
maand), zonder deze garage is sprake van een daling met 19%. In afzet van parkeeruren zien
we een golfbeweging. Tot en met maart is de afzet van parkeeruren rond 10% lager dan in
de jaren daarvoor. Daarna herstelt zich de afzet tot +5%  in mei.

Eindbeeld straat- en garagestransacties

De straattransacties laten een absolute daling zien bij de vergelijkbare automaten met een
“vlak” transactieverloop, variërend van 4000 tot 9000 transacties per maand. Wanneer we
deze uitslag als min of meer representatief nemen voor alle automaten, dan is het
waarschijnlijk dat de transactiegroei in parkeergarages dit verlies niet heeft kunnen
compenseren. Welke rol het ontwijken van parkeerregulering (illegaal parkeren of buiten het
reguleringsgebied) heeft gespeeld is niet te bepalen. Hierdoor kan het feitelijke bezoek meer
op peil zijn gebleven dan de transactiegegevens aanduiden.

2.4 Conclusie

Op grond van de veranderingen in het betaalsysteem zouden, als alle overige
omstandigheden gelijk zouden zijn gebleven, de opbrengsten moeten zijn gegroeid. Immers,
de restant parkeertijd blijft niet meer achter op de meter en er is een minimumafname van 15
i.p.v. 5 minuten. Omdat we de opbrengst delen door het uurtarief zou dit moeten leiden tot
een stijging van het aantal berekende afgezette parkeeruren. We zien daarentegen een
wezenlijke daling van de urenafzet in de periode januari tot en met maart. In april en mei zien
we een herstel tot een min of meer normaal niveau. In juni en juli zien we een uitslag aan de
onderkant van de bandbreedte en duidelijk onder de trendlijn van de laatste 13 jaar. Ondanks
de licht herstellende trend, is de verwachte stijging (nog) niet herkenbaar.
Wat betreft de aantallen transacties is de vergelijking eigenlijk vrijwel onmogelijk. Indicaties
wijzen er echter op dat in de eerste vier maanden van 2002 sprake lijkt van een daling ten
opzichte van vorige jaren.
Het garageparkeren groeit in aantal transacties. Deze groei is echter in de eerste maanden
hoogstwaarschijnlijk onvoldoende geweest om de daling in het straatparkeren op te vangen.
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3 Uitkomsten consumentenpeiling

3.1 Inleiding

Eind juni en begin juli zijn ruim 1100 mensen ondervraagd over het Pasparkeren. Daarbij zijn
voor de stad en regio mensen geselecteerd die dit jaar (2002) of vorig jaar wel eens de
binnenstad hebben bezocht. De groep mensen van buiten de regio is op straat geworven bij
hun bezoek aan de binnenstad en vervolgens ondervraagd met dezelfde vragenlijst. In het
onderstaande worden de hoofduitkomsten van dit onderzoek toegelicht.

3.2 Bekendheid

Maar liefst 95% van de mensen die benaderd zijn, weet dat in Nijmegen voor het parkeren
sinds begin 2002 alleen nog maar elektronisch betaald kan worden. Slechts 5% is daarmee
onbekend. De bekendheid is in de stad én in de regio rond Nijmegen vrijwel compleet (98%).
Bij de binnenstadsbezoekers uit de buitenregio is die bekendheid wat minder (87%). Deze
laatste uitslag is echter te rooskleurig. Immers van buiten de regio zijn de mensen ín de
Nijmeegse binnenstad geselecteerd. De bekendheid bij alle bewoners van het gebied buiten
de regio Nijmegen ligt uiteraard lager.

Ook valt op dat de Duitse regioconsumenten (inwoners van Kleef en Kranenburg) goed op de
hoogte zijn. Van de 30 geënquêteerden geven 28 aan het te weten. Ondanks het lage aantal
enquêtes (indicatief dus) een opmerkelijke uitslag.
Zelfs mensen die nooit met de auto naar de binnenstad komen, zijn voor 89% op hoogte van
het elektronisch parkeren. Kennelijk hebben de promotiecampagnes en de intensieve
(weliswaar kritische) publiciteit over dit onderwerp flink hun werk gedaan. In een ruime regio
kan worden gesproken van een vrijwel complete bekendheid met het fenomeen.

3.3 Beschikbaarheid betaalmiddelen

In de beschikbaarheid van betaalvormen zien we grotere verschillen. De PIN-pas kent met
98% de grootste marktpenetratie. De Chipknip is met 75% tweede, zij het dat slechts 89%
van die chipknippen ook werkt. De feitelijke marktpenetratie ligt dus iets lager (ca. 67,5%).
Van de chipkniphouders heeft 35% een exemplaar van de Postbank. Deze bank heeft in de
loop van 2002 het eigen chippersysteem verlaten, en heeft geleidelijk aparte chipknippen
verstrekt aan de klanten. Met de 67,5% marktpenetratie scoort de chipknip ruim boven de
credit card (43%). Ongeveer 10% van de ondervraagden heeft een prepaid chipknip4.

Het bezit van de chipknip varieert sterk. Het chipknipbezit onder de regiobewoners ligt hoger
(81%) dan onder de Nijmegenaren (73%). Dit hangt samen met het autobezit en het
autogebruik in het binnenstadsbezoek. Van de mensen die nooit met de auto naar de
binnenstad komen hebben heeft maar de helft een chipknip. Het zijn juist de Nijmegenaren
die minder met de auto naar de binnenstad gaan. Voor mensen van buiten de regio is het
chipknipbezit vergelijkbaar met de Nijmegenaren (74%). De uitslagen onder de Duitse
bezoekers zijn indicatief. Daar zien we dat van de 30 respondenten er 15 een chipknip
hebben, 7 een prepaid chipknip, 19 (63%) een credit card en 26 (87%) een zgn. EC-karte
met PIN-code. Als we de groep Duitsers aanvullen met de 25 mensen uit Duitsland die op
straat zijn benaderd, dan verschuiven de uitkomsten slechts licht. Dan heeft 44% een

                                                
4 Een los verkrijgbare, niet oplaadbare chipkaart van €10,- of €20,- waarmee
voor €. 7,50 resp. € 17,50 kan worden gechipt, bij de parkeermeter of elders
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chipknip, 20% een prepaid kaart, 64% een credit card en 91% een EC-karte met PIN.
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Figuur 10 Beschikbaarheid betaalmiddelen naar herkomst

De prepaid chipknip is in bezit bij 10% van de mensen. 42% van die bezitters vindt het een
goed ding, een bijna gelijk deel (36%) vindt het daarentegen slecht of zeer slecht. Als
voordelen worden met name genoemd dat ze goed werken in het gebruik en dat het een
uitkomst biedt voor mensen die vreemd zijn  of geen chipknip hebben. Het veruit
belangrijkste nadeel wat genoemd wordt is de €2,50 kosten die voor de kaart in rekening
worden gebracht. Ook verkrijgingsproblemen worden genoemd (onbekend waar te koop,
tijdrovend, spreiding verkooppunten en beschikbaarheid voorraad). Onder de Duitse
bezoekers (indicatieve uitkomsten) is het prepaid chipknipbezit hoger dan gemiddeld (20%).
Bij die groep lijkt de tevredenheid kleiner en maakt men sterker bezwaar tegen de €2,50
kosten (8 van de 11 Duitse respondenten met een prepaid kaart).

3.4 Autogebruikers en parkeergedrag.

Binnen de enquête zijn er 875 (81% van totaal) mensen aangetroffen die (“als regel” of “ook
wel”) de Nijmeegse binnenstad per auto bezoeken. Van die mensen parkeert de helft de auto
in de regel in een parkeergarage, 22% op straat en 17% op een parkeerveld. Voor 6% maakt
het niet uit waar en 3% parkeert buiten de singels. Naar mate mensen van verder weg
komen of minder vaak komen, neemt het garagegebruik toe. Parkeert 40% van de frequente
bezoekers in een garage, bij de minder frequente bezoekers is dat 57%.
Mensen konden meerdere parkeerlocaties opgeven. Het beeld wat dan ontstaat is dat 49%
ook wel gebruik maakt van garages, 25% ook wel van straatparkeren, 21% ook wel van
veldparkeren en 4% ook wel buiten de singels parkeert. Het valt op dat straat- en
veldparkeren door de minder frequente bezoekers wel minder gebeurt, maar dat het toch nog
voor rond éénderde van hen wel voorkomt dat op straat of op een parkeerveld wordt
geparkeerd.
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Figuur 11 Parkeerplek die men als regel of als regel plus "ook wel" gebruikt (NB: "als regel" plus "ook wel" is in
totaal meer dan 100%)

3.5 Eigen ervaringen met elektronisch parkeren

Niet gebruik Pasparkeren

Van de 875 autogebruikers binnen de enquête heeft 22% (195 mensen) het Pasparkeren (tot
en met juni) nog nooit gebruikt. Voor 38% van die mensen is dat omdat men de pas niet
nodig heeft of nog niet nodig heeft gehad, bijvoorbeeld omdat men de binnenstad sinds
begin dit jaar nog niet per auto heeft bezocht. Nog eens 30% van de automobilisten beschikt
niet over een geschikte pas, heeft een niet werkende pas of kent de code niet om hem op te
laden. Rond 10%  van de 195 niet-gebruikers vindt het systeem te ingewikkeld en nog eens
ongeveer zo’n zelfde groep geeft aan zich niet willen laten dwingen tot een bepaalde
betaalwijze.

30% van de respondenten die het Pasparkeren nog niet gebruikt hebben geeft aan wel eens
af te zien van een bezoek aan de binnenstad, vanwege problemen rond het Pasparkeren.
Daarvan geeft driekwart aan vanwege het Pasparkeren wel eens een ander winkelcentrum te
hebben bezocht. Wanneer we dat terugvertalen naar het totale bezoek, vormen de mensen
die vanwege het Pasparkeren wel eens een ander winkelcentrum hebben bezocht 4% van
het totaal aantal ondervraagde mensen, ongeacht vervoermiddel.
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Figuur 12 (Niet) gebruik Pasparkeren bij autobezoekers en gedragsreacties

Gebruik Pasparkeren

680 mensen (63% van de bezoekers en 78% van de autobezoekers) hebben wel eens met
het elektronisch betalen gewerkt. Voor 79% gebeurt dat als regel met de chipknip, voor
11% met de PIN-pas (deze mogelijkheid was nog maar kort beschikbaar). De prepaid
chipknip is voor 7% van de gebruikers het normale betaalmiddel en de creditcard voor 3%.
Een klein deel (1,4% in de enquête) van de  bezoekers van buiten de regio laat iemand
anders chippen en betaalt dan cash terug.

3.6 Gang van zaken in de overstapfase naar elektronisch parkeren

Van de mensen die met de nieuwe betaalwijze werken heeft 60% géén problemen gekend bij
de overstap en 40% wel. Daarbij valt op dat juist de Nijmegenaren de overstap het meest
problematisch hebben gevonden (45% wel problemen). Mensen van verder weg en mensen
die minder vaak komen, hebben juist wat minder problemen ondervonden (rond 35%). Dit
kan ermee te maken hebben dat de kans kleiner is dat die mensen (vanwege hun lagere
bezoekfrequentie) de eerste weken van het systeem hebben meegemaakt, toen
“kinderziektes” meer voorkwamen.

De problemen die het meest genoemd worden zijn:
- technische problemen van de parkeerautomaten, 26% van de antwoorden;
- ingewikkeldheid, 19%;
- beschikbaarheid van chipknip, 17%;
- technische problemen van de chipknip of credit card, 16%;
- problemen met de kennis van de werking van de chipknip, 14%.

De groep mensen mét problemen met het elektronisch parkeren in de overstapfase omvat
270 mensen, dat is zoals gezegd 40% van de mensen met ervaring met elektronisch
parkeren, 31% van de autobezoekers en 25% van de totale groep bezoekers. Op twee
manieren heeft dit gevolgen gehad voor het bezoekgedrag:
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- Voor 31% van deze mensen zijn de problemen rond het Pasparkeren in de
omschakelingsfase reden geweest wel eens af te zien van de auto als vervoermiddel.
Men name onder Nijmegenaren komt dit veel voor.

- 37% van de respondenten met problemen geeft aan in de overstapfase wel eens te
hebben afgezien van een bezoek aan de binnenstad, vanwege problemen rond het
Pasparkeren. Daarvan geeft 80% aan vanwege het Pasparkeren wel eens een ander
winkelcentrum te hebben bezocht. Wanneer we dat terugvertalen naar het totale bezoek,
vormen de mensen die in de omschakelingsfase wel eens een ander winkelcentrum
hebben bezocht 7% van het totaal aantal ondervraagde mensen.
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Figuur 13 Ervaringen met en gedragsreacties op het Pasparkeren in de introductiefase

3.7 Gang van zaken op dit moment

Op dit moment (peiling eind juni/begin juli 2002) heeft 88% van de ondervraagden die het
Pasparkeren al eens gebruikt hebben, geen problemen meer met het elektronisch parkeren en
12% wel. Een flinke verbetering vanaf de introductiefase. Vreemd genoeg zijn het nog
steeds de mensen uit de stad zelf en mensen met een hoge bezoekfrequentie die meer
aangeven nog problemen te hebben (18% tegen 12 gemiddeld).

Bij die 12 % mensen met actuele pasparkeerproblemen treffen we de volgend klachten aan:

- technische problemen van de parkeerautomaten, 37% van de antwoorden (was in de
overgangsfase 26%);

- ingewikkeldheid, 23% (was 19%);
- beschikbaarheid van chipknip, 4,5% (was 17%);
- technische problemen van de chipknip of credit card, 6% (was 16%);
- problemen met de kennis van de werking van de chipknip, 6% (was 14%).

Het patroon overziend (Figuur 14), zien we uiteraard in totaliteit een sterke vermindering van
problemen. Het aandeel pasparkeerders met problemen is gezakt van 40% naar 12%. Wat
betreft de aard van de problemen, zien we een verschuiving. De beschikbaarheid, technische
werking en kennis van de chipknip zijn sterk verbeterd. De klachten spitsen zich meer toe op
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de technische uitvoering en werking van de betaalautomaten. De indruk is dat ook de
beoordeling van het systeem als “ingewikkeld” hier ook deels door wordt veroorzaakt.
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Figuur 14 Aard van de problemen met het Pasparkeren in de introductiefase en na zes maanden

Van de mensen die nu nog problemen hebben met het Pasparkeren (Figuur 15), geeft 37%
aan in verband daarmee wel eens te kiezen voor een ander vervoermiddel. 37% geeft aan
wel een af te zien van een bezoek aan de binnenstad. Daarvan geeft 80% aan in plaats van
de Nijmeegse binnenstad wel eens voor een ander winkelcentrum te kiezen. Weer
terugrekenend, is de groep die op dit moment nog minder komt vanwege het Pasparkeren en
in plaats daarvan wel eens een ander winkelcentrum kiest,  ruim 2% van het totale aantal
ondervraagde bezoekers.
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Figuur 15 Ervaringen met en gedragsreacties op het Pasparkeren op dit moment
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3.8 Totaalbeeld van bezoekeffecten

In paragraaf 3.5 zagen we dat 4% van het totale aantal ondervraagde mensen het
Pasparkeren nog niet gebruikt heeft en door het Pasparkeren wel eens afziet van een bezoek
aan de binnenstad en in plaats daarvan een ander winkelcentrum bezoekt. In de vorige
paragraaf bleek dat er een groep van ruim 2% is die het Pasparkeren wel heeft gebruikt,
maar die nog steeds problemen heeft met het Pasparkeren, ondanks ervaring. In totaal dus
een groep van 6% van het bezoek waar nog effecten aanwezig zijn die in meer of mindere
mate van invloed zijn op de omzet van de Nijmeegse binnenstad. In de beginfase was de
totale groep die wel eens uitweek naar een ander winkelcentrum nog 11% van de
ondervraagden. In hoeverre de totale besteding van die groep verloren is gegaan voor de
binnenstad of slechts een deel, is niet te becijferen uit de onderzoeksresultaten.

3.9 Eindoordeel over het Pasparkeren in de huidige vorm

Wanneer desgevraagd alle automobilisten ongeacht of ze problemen hebben, voor zichzelf de
balans opmaken, dan vindt 37% het elektronisch betalen gemakkelijker, een ongeveer even
grote groep (41%) vindt het minder gemakkelijk. Voor 23% maakt het niet uit.
Gevraagd naar het oordeel van alle automobilisten over het Pasparkeren in zijn algemeenheid
(dus behalve voor zichzelf ook voor andere bezoekers), is het oordeel wat minder gunstig.
Dan vindt 28% het een goede of zeer goede maatregel, is 13% neutraal en vindt 57% het
een slechte tot zeer slechte maatregel. Als voordelen wordt het meest genoemd dat geen
kleingeld nodig is, als nadelen m.n. de problemen die bezoekers van buitenaf ontmoeten.

We hebben ook de mening gevraagd van alle bezoekers over het Pasparkeren, niet alleen
voor hen persoonlijk, maar ook vanuit het perspectief van andere binnenstadsbezoekers. Dan
groeit uiteraard de groep die zich onthoudt van een oordeel over het Pasparkeren (18%),
omdat niet-automobilisten daar minder mee te maken hebben. De overigen die wel een
mening over de gevolgen van het Pasparkeren voor de binnenstadsbezoekers in zijn
algemeenheid hebben, zijn gemiddeld genomen wat negatiever dan de autogebruikers: 19%
goed/zeer goed; 16% neutraal en 65% slecht tot zeer slecht.

3.10 Oplossend vermogen van de voorgestelde verbeteringen

In de enquête is ook gevraagd wat mensen vonden van de veranderingen die sinds 12 juni
worden ingevoerd in het parkeersysteem. Die veranderingen komen erop neer dat je
uiteindelijk in garages met alle betaalmiddelen kunt betalen en bij parkeren op straat of
parkeervelden alleen met chipknip of credit card.
Deze situatie is het eerst voorgelegd aan de groep die nu nog problemen heeft met
Pasparkeren (er niet aan begonnen of wel begonnen, maar nog steeds problematisch). Aan
deze mensen is gevraagd in hoeverre het hun problemen oplost.
Vervolgens is dezelfde vraag in beknopter vorm ook nog gesteld aan alle ondervraagde
mensen, waarbij gevraagd is in hoeverre dat behalve voor zichzelf ook voor andere bezoekers
een oplossing biedt.

Oordeel van de groep met actuele problemen

De groep die nu nog problemen heeft bestaat uit 278 (32%) van de 875 min of meer
geregelde automobilisten (195 mensen die het Pasparkeren nog niet hebben gebruikt en 83
mensen die ondanks ervaring nog steeds problemen heeft). Voor driekwart van die groep
biedt voor hen persoonlijk de mogelijkheid van PIN-betaling en geldacceptatie in
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parkeergarages een afdoende oplossing, voor 22% niet. Met name onder de frequente
bezoekers en onder de Nijmegenaren wordt deze verbetering als niet afdoende beschouwd.
Onder de Duitse bezoekers (indicatief) vinden we op één na allen positief over deze
verbetering.
De bezwaren komen erop neer dat ruim 40% van de mensen met bezwaren vinden dat je
overal met geld terecht moet kunnen, een bijna zo grote groep (35%) ziet bezwaren aan het
moeten parkeren in garages (angst, vol). De groep die ondanks deze verbetering met
bezwaren blijft zitten, omvat ongeveer 6% van het binnenstadsbezoek.

Buiten de parkeergarages (dus op straat, maar ook op de grotere parkeervelden) kan in de
toekomst wel met chipknip en creditcard worden betaald, maar niet met PIN of geld. Dit is
voor slechts 40% van de 278 mensen die nog niet begonnen zijn aan het Pasparkeren of nog
steeds problemen hebben, een oplossing die geen problemen meer oplevert. Voor bijna 60%
van de mensen die nog geen gebruik heeft gemaakt van het systeem of er nog steeds
problemen mee heeft, levert dit in hun persoonlijke situatie nog problemen op. Deze
problemen spitsen zich voor bijna de helft toe op bezwaren rond het nieuwe systeem (bezit
Chipknip, werking apparatuur) en voor ruim 40% op de overtuiging dat geld altijd moet
kunnen of de weerzin tegen de dwang om op één bepaalde manier te moeten betalen.
Van degenen voor wie de oplossing voor het straatparkeren op problemen stuit, geeft 60%
aan in een parkeergarage te zullen gaan staan, 5% komt niet meer naar Nijmegen en 35%
ziet geen reden om gebruik te maken van een parkeergarage.

Oordeel alle bezoekers

Ten slotte hebben we de mening gevraagd van alle bezoekers de voorgestelde wijzigingen in
het systeem, niet alleen voor hen persoonlijk, maar ook vanuit het perspectief van andere
binnenstadsbezoekers. Het oplossend vermogen van de voorgestelde wijzigingen (PIN en
geld erbij in parkeergarages, alleen chipknip en credit card op straten en parkeervelden)
wordt door 54% van de ondervraagden als voldoende beschouwd voor de bezoekers. 33%
acht het een onvoldoende oplossing.

Uit deze uitslagen lijkt een patroon naar voren te komen dat men positiever is naarmate men
het Pasparkeren meer uit eigen ervaring kent. Ook blijkt het oordeel in de persoonlijke
situatie gemiddeld beter dan wanneer gevraagd wordt naar de effecten voor anderen. De
optie om degenen die met chipknip betalen, een korting te geven en anderen juist wat meer
te laten betalen wordt door 60% van de respondenten afgewezen, 30% is vóór en 10% kan
hier niet zomaar een uitspraak over doen.

3.11 Conclusie

Uit de enquête blijkt dat het Pasparkeren onder Nijmegenaren en regiobewoners steeds meer
ingeburgerd raakt. De naamsbekendheid is vrijwel compleet. Tweederde van de mensen
beschikt over een werkende chipknip, bijna 80% van de min of meer geregelde
autobezoekers heeft het al eens gebruikt.

De introductie is echter verre van rimpelloos verlopen. Een flinke groep is toch nog niet aan
het Pasparkeren begonnen. De groep die wel ervaring heeft met het Pasparkeren heeft in
40% van de gevallen in het begin problemen gehad.
Inmiddels is het percentage mensen dat nog problemen heeft met het gebruik van het
Pasparkeren gedaald naar 12%. De aard van de problemen is daarbij verschoven. De
beschikbaarheid, werking en kennis van de betaalmiddelen is veel meer op orde geraakt. Het
accent in de klachten ligt nog sterk op de werking van de parkeerautomaten en de
ingewikkeldheid van het systeem.
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Het beeld wat uit de enquête naar voren komt, is dat mensen die het Pasparkeren zelf
gebruiken over het algemeen positiever zijn dan degenen die het niet gebruiken. Ook lijkt het
oordeel over de eigen situatie gunstiger dan de beoordeling van de effecten op anderen
(mensen van buitenaf). Ook zien we dat de Nijmegenaren veel kritischer zijn dan de mensen
uit de regio. Ook de Duitse bezoekers zijn in het algemeen niet te spreken over het
Pasparkeren.
Het lijkt erop dat er in zijn algemeenheid bij een deel van de binnenstadsbezoekers een
negatief sentiment is ontstaan, het sterkst in de stad zelf en onder Duitse bezoekers.
Gewenning door het eigen gebruik van het systeem leidt tot bijstelling van dit oordeel. Over
de achtergronden van dit negatieve sentiment is op basis van de enquête weinig met
zekerheid te zeggen. Vanuit de interviews met sleutelfiguren in de binnenstad (zie volgende
hoofdstuk) kwam echter nogal eens naar voren dat de dwang om op één manier te moeten
betalen slecht is gevallen en dat de kritische berichtgeving in de media invloed heeft gehad.

Het is vanuit de resultaten van de enquête aannemelijk dat er effecten zijn geweest op het
bezoek aan de binnenstad en de bestedingen daar. in de introductiefase geldt voor 11% van
de ondervraagden dat zij vanwege het Pasparkeren wel eens hebben afgezien van een
bezoek aan de binnenstad en in plaats daarvan een ander winkelcentrum hebben bezocht.
Eind juni was dat gezakt naar 6%. De precieze omzeteffecten hiervan zijn niet te bepalen. In
de ondernemersinterviews in het volgende hoofdstuk zal daar dieper op in worden gegaan.

Inmiddels zijn in het systeem flinke aanpassingen aangebracht. In de parkeergarages worden
alle betaalmiddelen (Chipknip, PIN, Credit Card en contant geld) geaccepteerd. Op straat
vindt nu de ombouw plaats om naast Chipknip ook met credit card te kunnen betalen.
Voor driekwart van de groep met problemen met het Pasparkeren is de oplossing die in de
parkeergarages wordt geboden afdoende. De oplossing op straat krijgt minder handen op
elkaar. Die is voor 60% niet voldoende. Een flink deel van die groep (60% van die 60%)
kiest er dan overigens voor in een parkeergarage te gaan staan.
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4 Ondernemersgesprekken

4.1 Inleiding

Naast de exploitatiegegevens van Bureau Regulering en de peiling onder bezoekers van de
binnenstad, zijn ook vraaggesprekken5 gehouden met ondernemers in de binnenstad of
vertegenwoordigers van ondernemers. In totaal zijn 17 gesprekken gehouden, waarbij is
gestreefd naar een beeld in de breedte. Dat betekent dat er gezorgd is voor een spreiding
over locaties, groot- en kleinbedrijf en sectoren (detailhandel, horeca, markt,
dienstverlening).
De interviews zijn gehouden aan de hand van een open checklist van vragen. Daarbij is een
onderscheid gemaakt tussen de introductiefase van het Pasparkeren, het huidige beeld en de
beoordeling van het oplossend vermogen van de voorgestelde verbeteringen.

4.2 De introductie van het Pasparkeren

Vrij algemeen overheerst de mening dat de publiciteit rond de introductie van het
Pasparkeren er wel geweest is en er volgens sommigen zelfs goed uitzag, maar dat die
informatie bij veel mensen niet is aangekomen, niet verwerkt. Dit geldt zowel voor de
consument als voor de betrokken ondernemers. De consument kon alleen bereikt worden
voorzover die binnen Nijmegen of de regio Nijmegen woonde. De bezoekers van verder weg
konden veel moeilijker bereikt worden. Ook was de consument bezig met veel andere zaken
die kennelijk sterker de aandacht vroegen dan het Pasparkeren (feestdagen, Euroconversie).

Ook de ondernemers voelden zich overvallen door het Pasparkeren. Ook hier weer het
verhaal dat de boodschap misschien wel is uitgezonden, maar niet is aangekomen (“de
zender stond aan, maar de radio stond af”). Daarbij speelt een rol dat in de
introductieperiode van het Pasparkeren het gebruikelijke organisatiesysteem van de
binnenstadsondernemers deels uit elkaar gevallen was. Hierdoor ontbraken schakels in de
gebruikelijke kringloop van het informeren en consulteren van ondernemers. Naast deze
bijzondere omstandigheid, gelden voor ondernemers dezelfde factoren als voor de
consumenten: de feestdagen, de jaarwisseling en de Euroconversie eisten de primaire
aandacht op. Het Pasparkeren kwam in die hectiek in het geheel niet over of werd in de
aandacht terzijde gelegd.

Deze constatering brengt velen ertoe te stellen dat de introductie plaats heeft gevonden op
het verkeerde moment.

Ook bij de inhoud van de communicatie worden kanttekeningen gemaakt. Het zag er goed
uit, maar de boodschap was erg ingewikkeld en teveel “waarschuwend” in plaats van
“oplossend”. Dat laatste leidt ertoe dat mensen concluderen: “in Nijmegen is er iets met het
parkeren”, “er is een probleem daar”. Deze zelfde opmerkingen (teveel waarschuwend)
worden geuit waar het gaat om de waarschuwingsborden aan de rand van de stad (nu
inmiddels vervangen). Die borden presenteerden een probleem zonder oplossing. Volgens
verschillende geïnterviewden zouden er een oplossing moeten worden geboden op de plaats
waar mensen een probleem hebben: aan de parkeerautomaat. De toelichtingen op die

                                                
5 De interviews over het Pasparkeren zijn (evenals de consumentenenquêtes)
gecombineerd met vragen over de koopzondagen. De uitslagen daarvan worden
apart gerapporteerd.
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automaat worden door velen onder de maat gevonden, teveel en te ingewikkeld en alleen in
het Nederlands.

De promotieteams kunnen niet door iedereen worden beoordeeld. Zij stonden meestal op de
vertreklocaties, de winkeliers in hun zaak. Bij degenen die wel een oordeel hebben, wordt
meermaals benadrukt dat ze goed werk hebben gedaan. Wel ontstond er enige slijtage in het
enthousiasme met het verlopen van de tijd. Daarnaast wijzen enkelen erop dat het geen
structurele oplossing is, geen berekenbare factor.

Een laatste factor die door meerdere geïnterviewden wordt genoemd, is het grote negatieve
effect op de oordeelsvorming van de kritische berichtgeving in de Gelderlander. Ook in de
Duitse media is naar verluidt sterk negatief geschreven over het systeem.

De manier van introduceren wordt ook vrij algemeen negatief beoordeeld. Vaak wordt een
geleidelijke invoering (geld naast pas) geprefereerd, soms in de vorm van een
verleidingsmodel (goedkoper met de pas). De invoering op één moment en de (vrijwel)
volledige uitsluiting van muntbetaling is volgens velen bij een flinke groep bezoekers in het
verkeerde keelgat geschoten. In de interviews werd meermaals de term “door de strot
geduwd” gebruikt. Ook is wel gesproken van een “keiharde pushstrategie van de banken”.

Sommigen signaleren dat mensen het Pasparkeren wel gebruiken, maar niet accepteren. Er is
irritatie, deze is volgens sommigen groeiend, waarbij ook de negatieve publiciteit in de media
een rol speelt. Er werd in de interviews ook wel gesproken van een “anti-sentiment”, dus
een emotionele component bovenop de eventuele feitelijke/rationele bezwaren die men
ontmoet (heeft).

4.3 De technische kwaliteit van het systeem

De beschikbaarheid van de chipknip blijft voor mensen van verder weg een probleem. Het is
een betaalmiddel wat eigenlijk nooit ingang heeft gevonden. De consument uit stad en regio
heeft de betaalmiddelen meer op orde gekregen in de loop van de afgelopen maanden. Men
is ook grotendeels gewend ermee te betalen voor het parkeren.

Het valt op dat voor betalingen buiten het parkeren, het chipknipgebruik nauwelijks
toeneemt. Sommige ondernemers zijn na het mislukken van de chipper/chipknip enkele jaren
geleden zeer terughoudend met het beginnen aan nieuwe betaalsystemen. Anderen zien het
er wel weer van komen. Maar op dit moment wordt door de klant de chipknip nog nauwelijks
aangeboden om mee te betalen in winkels en op de markt.

De werking van de apparatuur is in de ogen van de geïnterviewden slecht. In de beginfase
waren er zowel problemen met de oplaadapparaten als met de betaalapparaten. Het eerste is
verholpen, maar het laatste is nu ook nog het geval. De parkeerautomaten zijn vaak kapot,
weigeren vaak, hebben lange verwerkingstijden en daardoor soms rijen mensen, reageren te
traag op de handelingen, hebben een erg hoog minimumbedrag en zijn onduidelijk in gebruik.
Meerdere geïnterviewden geven voorbeelden van andere steden waar de apparaten beter
werken.

De prepaid chipknip heeft naast het voordeel dat het mensen uit de brand helpt, naar de
mening van de geïnterviewden ook duidelijk nadelen. Het meest prominent is de € 2,50
kosten voor een niet oplaadbare kaart. Daarnaast spelen de grote coupures (€10 of € 20)
een rol en de verkrijgbaarheid (het bericht dat er een keer geen voorraad was van €10-
kaarten, spreiding verkooppunten).
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Bij veel ondernemers is er de behoefte een gebaar te kunnen maken naar de klant om het
parkeergeld te betalen of de klant te helpen bij het betalen van parkeergeld. Een prepaidkaart
weggeven is dan wat veel, dus worden suggesties gedaan voor eenvoudiger en goedkopere
oplossingen.

4.4 De effecten

Het gaat op dit moment niet goed in de detailhandel in Nederland. Het jaar 2001 is de
boeken ingegaan als een topjaar. Dat heeft nog doorgelopen tot in januari 2002. Hierbij
speelt de omschakeling naar de euro een rol. Er werden eerst op grote schaal guldens
uitgegeven, daarna bestond door de Euro korte tijd de illusie dat alles goedkoop was. In de
maanden daarna is dit beeld omgedraaid. De bestedingen in de detailhandel en de horeca
nemen gecorrigeerd voor prijsstijgingen voor het eerst sinds jaren af. Binnen de detailhandel
zijn de non food in zijn algemeenheid (de kernactiviteit in de binnenstad) en de
woninginrichting in het bijzonder, het meest gevoelig voor deze effecten.

Deze trendbreuk gaat niet aan Nijmegen voorbij. Er zijn enkele uitzonderingen van
geïnterviewden die geen daling bespeuren, maar voor de rest komt vrijwel iedereen met een
negatieve trend in 2002 ten opzichte van het topjaar 2001. Vanuit het westelijk deel van de
binnenstad zijn de berichten gemiddeld negatiever dan vanuit de rest van de stad. Daarbij
wordt nadrukkelijk gewezen op de parkeer-, bereikbaarheids- en doorstromingsproblemen die
dit gebied gekend heeft in 2002. Dit blijkt ook uit de parkeercijfers. Het aantal
parkeertransacties in de Hezelstraatgarage halveerde in 2002 terwijl de “eigen parkeerplaats”
van de Oude Stad ook deels niet beschikbaar was (verhuurd).

Ondernemers die een vergelijking kúnnen maken met de gang van zaken elders, geven vaak
aan dat de ontwikkeling in Nijmegen in 2002 negatiever is dan elders. Toch zijn er ook
geïnterviewden die aangeven geen enkel effect te willen toeschrijven aan het Pasparkeren.
Uiteindelijk variëren daardoor de percentages extra daling die circuleren van nul tot min 9 %
in omzet, transacties of passanten. Wat betreft het verloop van de daling verschilt het beeld.
Volgens sommigen werd het erger in de loop van de laatste maanden volgens anderen is er
weer enig herstel. Naar deelgroepen, ziet men de effecten vooral bij mensen van buiten de
stad en Duitsers (uit de enquête bleek overigens dat de regiobewoners gemiddeld juist wat
positiever eruit springen). Wat betreft de groep Duitsers was volgens velen de animo voor
bezoek aan Nijmegen al tanend, maar heeft vooral de negatieve publiciteit en het
rondvertellen van negatieve ervaringen een aanzienlijk effect gehad. Gelet op de betrekkelijk
kleine omvang van de Duitse bezoekersgroep, zullen de omzeteffecten hiervan overigens vrij
beperkt zijn.

Naar locatie in de binnenstad lijkt er wat variatie in de effecten te zitten. Langs de singel
bleken de voor deze interviews benaderde kantoorgebruikers toch over een beperkte
hoeveelheid eigen parkeerplaatsen te beschikken. Daarmee kunnen oplossingen worden
geboden aan bezoekers.
De grootste problemen doen zich voor bij winkeliers die straatparkeervakken voor de deur
hebben en klanten van verder weg trekken. Die ondernemers maken dagelijks mee dat
mensen willen parkeren terwijl dat niet lukt en dat ook melden in de winkel. De winkels in de
kernwinkelstraat zijn minder direct betrokken bij één bepaalde parkeerlocatie, en horen de
klachten daardoor waarschijnlijk wat minder.

De mening overheerst dat de effecten vrij duurzaam zullen zijn. Mensen hebben soms andere
winkelmogelijkheden gezocht en gevonden. Zij zullen weer overgehaald moeten worden naar
Nijmegen te komen. Meerdere mensen spreken ook van imagoschade voor de stad, wat erop
duidt dat er naast een zakelijk deel ook een emotionele of beeldvormingscomponent in de
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effecten zit. Volgens sommigen zou dat met een nieuwsfeit over het parkeren moeten
worden omgebogen, anderen wijzen erop dat mensen moeten worden aangetrokken met
leuke bezoekdoelen. In die visie is parkeren facilitair en moet dat gewoon in orde zijn.

Naar de toekomst toe, zien de meeste mensen het elektronisch betalen wel als het systeem
van de toekomst. Maar dat systeem vereist wel een bredere invoering dan in één of enkele
steden. Daarnaast wordt door velen benadrukt dat geld als betaalmiddel gewoon blijft.

4.5 Oordeel over de aanpassingen in het Pasparkeren

Op 12 juni j.l. is besloten het Pasparkeren aan te passen. Dat betreft zowel blijvende als
tijdelijke aanpassingen. In de kern is het eindbeeld als gevolg van de blijvende wijzigingen dat
in alle parkeergarages in de binnenstad achteraf kan worden betaald met alle betaalmiddelen
(Chipknip, Credit Card, PIN en contant geld). In alle maaiveldsituaties6 betaalt men vooraf en
is alleen betaling mogelijk met Chipknip en Credit Card. Deze situatie is voorgelegd in de
gesprekken.

De meeste mensen zien dit als een aanmerkelijke verbetering ten opzichte van de
beginsituatie. Met name de garageoplossing biedt veel soelaas. Voor enkele geïnterviewden
wordt hiermee al een passend aanbod gedaan aan de bezoeker. Eén respondent suggereerde
in de parkeerverwijzing dan ook alleen parkeerlocaties op te nemen waar je met alle
betaalmiddelen kunt betalen. Het scheelt veel uitleg en mensen die vreemd zijn in de stad
worden goed geholpen.
Een vrij algemeen geluid is echter toch ook dat meer aanpassing wordt gevraagd. Daarbij kun
je drie groepen  meningen onderkennen.
- Eén groep wil op de grotere maaiveldlocaties (de vier velden Wedren, Waalkade, St.

Jozefhof en Nassausingel) of op alle locaties met meer dan 50 plaatsen, de
geldmogelijkheid herintroduceren. Als bij het straatparkeren in meerdere talen een
aanduiding is gegeven van de alternatieve locaties waar men met geld of pin terecht kan,
dan kan op straat met Chipknip en Credit Card worden volstaan.

- Een tweede groep wil ook op straat nog extra mogelijkheden bieden, in de vorm van
geldautomaten op strategische punten of een laagdrempelig alternatief kaartjessysteem
bij de winkelier.

- Een derde groep stelt dat je gewoon alles moet accepteren wat mensen aanbieden, dus
overal geldbetaling mogelijk maken.

4.6 Conclusie

Sommige van de geïnterviewden geven aan dat ze vooraf eigenlijk de verwachting hadden
dat het Pasparkeren aan zou slaan. Dat is naar de mening van de ondernemers voor een deel
van de mensen duidelijk niet het geval geweest. De informatie over het Pasparkeren is niet
aangekomen bij een deel van de consumenten en ondernemers en de techniek was niet op
orde.
Bovenop de reële problemen in het Pasparkeren zijn ook nog eens emotionele en
beeldvormingseffecten gestapeld. Die emotionele effecten zijn ontstaan omdat sommige
mensen niet gedwongen willen worden het parkeergeld ook nog eens op een bepaalde
manier te moeten betalen. Dat komt arrogant over en leidt tot irritatie. De
beeldvormingseffecten zijn flink versterkt door de negatieve publiciteit in de media.

                                                
6 Met maaiveldsituaties wordt bedoeld parkeren op straat of op een parkeerplein
in de open lucht. Overigens zijn het parkeerterrein naast de Vereeniging en
het terrein van de Oude Stad uitzonderingen. Daar kan op een parkeerveld met
geld worden betaald, in het eerste geval achteraf in het tweede geval vooraf.
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De invoering van het pasparkeren heeft naar de mening van een deel van de geïnterviewden
geleidt tot een stukje extra negatieve ontwikkeling van het bezoek aan de Nijmeegse
binnenstad. Ook landelijk gaat het na januari/februari 2002 niet goed met de detailhandel,
maar in Nijmegen wordt een extra-effect gezien van 0-9%. Als men extra effecten ziet, dan
overheerst de mening dat die vrij duurzaam zullen zijn. Een deel van de mensen heeft
alternatieven ontdekt. Voor een ander deel lijkt sprake van imagoschade, die niet alleen met
zakelijke aanpassingen in het parkeren kan worden gerepareerd.

Over het algemeen worden de aanpassingen zoals die zijn vastgesteld op 12 juni j.l.
toegejuicht. De meeste geïnterviewden zouden ook graag op de grotere maaiveldlocaties
muntbetaling mogelijk willen maken. Weer een wat kleinere groep wil nog verder gaan in het
aanbieden van mogelijkheden, van oplossingen op beperkte schaal tot en met een compleet
duaal systeem (geld en plastic).
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5 Samenvattende conclusies

Parkeerafzet en parkeertransacties

Dit onderzoek is begonnen met de vraag of het invoeren van het Pasparkeren heeft
geleid tot negatieve effecten op bezoekersaantallen en bestedingen in de binnenstad.
De eerste te beantwoorden vraag is dan uiteraard of de afzet van parkeeruren is
gedaald. We zien dat dat in de eerste drie maanden van 2002 duidelijk het geval is
geweest. De opvallende daling die in die maanden optreed is veel groter dan op basis
van toeval te verwachten is. In de maanden april en mei vindt een herstel plaats tot
binnen de toevalsmarges rond de trendlijn. In juni en juli zitten de uitslagen weer in de
buurt van de onderkant van de bandbreedte en duidelijk onder de trendmatige
verwachte afzet. In parkeertransacties is het veel moeilijker een beeld te destilleren uit
de cijfers. De storingsgevoeligheid van de automaten en het verlies van gegevens bij de
reparatie daarvan, heeft geleid tot grote vergelijkbaarheidsproblemen. Desondanks lijkt
ook in die cijfers tussen januari en april sprake van een achterblijvend aantal transacties
ten opzichte van vorige jaren.

In hoeverre er ook daadwerkelijk in die mate minder geparkeerd is of minder bezoek is
geweest, is hiermee nog niet helder. Zeker in de eerste periode is op grote schaal niet
betaald voor het parkeren. Hierdoor valt de registratie weliswaar laag uit, maar de
werkelijkheid is deels anders. Ook is het denkbaar dat mensen op een andere manier
naar de binnenstad gaan (fiets, de bus, een bezoek uitstellen, etc.). Dit soort
gedragsreacties worden inderdaad in de consumentenenquête aangetroffen.

Meningen en gedrag van bezoekers

Het werkelijke gedrag van de mensen is aan de orde gekomen in de telefonische
consumentenenquête die eind juni/ begin juli 2002 is gehouden onder mensen uit de
stad en de regio Nijmegen. De mensen van buiten de regio zijn op straat benaderd en
later toegevoegd aan de groep te enquêteren mensen. Vanuit de enquête zien we dat
het Pasparkeren vrijwel volledige naamsbekendheid geniet in de stad en de regio (buiten
de regio Nijmegen bestaat daar geen betrouwbaar onderzoeksbeeld van). Ook beschikt
tweederde van de ondervraagden over een werkende chipknip en heeft bijna 80% van
de mensen die meer of minder vaak met de auto naar de binnenstad komen het
Pasparkeren al eens gebruikt. Van die mensen had in het begin 40% problemen met het
parkeren, halverwege het jaar was dat gezakt naar 12% met problemen. De aard van
die problemen verschuiven. Eerst betrof het zowel problemen met de betaalmiddelen
(beschikbaarheid, werking en kennis) als met het afrekensysteem (werking,
duidelijkheid). In de loop van de tijd nemen de problemen met het betaalmiddel sterk af
en komt het accent sterker te liggen op het afrekensysteem (de parkeerautomaten).

Kijken we wat meer met een kritische bril naar het Pasparkeren, dan laten de
uitkomsten ook zien dat de introductie moeizaam is geweest. Immers, 40% had in de
overgangsfase problemen. Er is ook een vrij grote groep mensen die het Pasparkeren in
zijn algemeenheid geen goede maatregel vinden. Dit oordeel wordt milder naarmate
men het heeft over de persoonlijke situatie en naarmate men het systeem uit eigen
ondervinding kent. Je zou kunnen zeggen dat er een kritische “grondhouding” is bij veel
mensen, mogelijk mede onder invloed van de aandacht voor het onderwerp in de krant
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en weerzin tegen de dwang die (zeker bij aanvang) in het systeem zat. Deze kritische
houding is het sterkst onder Nijmegenaren en de Duitse bezoekers7. Eigen ondervinding
van het systeem blijkt de beste manier om dit beeld om te buigen. Het belangrijkste
obstakel in die eigen ondervinding is, gelet op de aard van de klachten, op dit moment
de technische kwaliteit en ingewikkeldheid van de parkeerautomaten.

Door deze problemen ontstaan ook effecten op het bezoekgedrag. Een deel van de
mensen geeft aan wel eens te hebben gekozen voor een ander vervoermiddel om naar
de binnenstad te gaan, een ander deel heeft wel eens afgezien van een bezoek. Stel dat
we de groep die aangeeft
- wel eens te hebben afgezien van een bezoek vanwege het Pasparkeren én aangeeft
- in plaats van Nijmegen Centrum daarom wel eens een ander winkelcentrum te

hebben bezocht,
beschouwen als klanten die geheel of gedeeltelijk verloren zijn voor de binnenstad. Dan
blijkt dat in de beginfase deze groep 11% van de min of meer geregelde bezoekers
omvat (ongeacht vervoermiddel). Na een half jaar Pasparkeren is de omvang van de
groep verminderd tot 6%.

Inmiddels worden veranderingen aangebracht in het Pasparkeren. Uiteindelijk zal een
situatie ontstaan waarbij in gebouwde parkeervoorzieningen achteraf kan worden
afgerekend met alle betaalmiddelen (plastic en contant). Op maaiveld (straat,
parkeervelden) zal kunnen worden betaald met alleen chipknip en credit card, dus niet
met pin of geld. De parkeergarageoplossing wordt door driekwart van de mensen met
problemen met het Pasparkeren als afdoende beschouwd, de maaiveldoplossing
ontmoet meer oppositie (60% tegen). Het blijkt echter dat van die tegenstanders
uiteindelijk 60% ervoor zou kiezen in een garage te gaan staan.

De uitkomst voor de binnenstad: ondernemersgesprekken

De gesprekken met ondernemers en sleutelfiguren met betrekking tot de binnenstad
moeten het beeld completeren: wat  is er uiteindelijk in de binnenstad aan effecten
gevoeld?
Het blijkt niet zo gemakkelijk dat zuiver te krijgen. Op dit moment gaat het niet goed in
de detailhandel in Nederland. Voor het eerst sinds jaren dalen de bestedingen. Ook in
de horeca hebben eerste berichten van dalingen het omzetvolume in de krant gestaan.
Dat heeft ook zijn invloed in Nijmegen. Ook zijn er binnen de Nijmeegse binnenstad zelf
incidentele of plaatselijke invloeden. Daarbij kan gedacht worden een de
bereikbaarheidsproblemen in het westen van de binnenstad, tot uiting komend in een
scherpe daling van parkeerafzet in de Hezelstraatgarage.

Kijken we naar die ondernemers die een vergelijking kunnen maken met de ontwikkeling
elders (Nederland, andere steden) dan zien we dat een deel géén (extra) lokaal effect
meldt. Degenen die wel een negatieve locale invloed zien op bestedingen, passanten of
transacties komen met cijfers die variëren van 3% tot 9%. Wat betreft het verloop
komen opvallend veel mensen met de waarneming dat de maand januari nog heel goed
was, maar dat daarna de daling inzette. Volgens een deel van de geïnterviewden wordt
de terugloop groter, weer anderen zien een herstel in de loop van de tijd.

                                                
7 bij de Duitse bezoekers blijkt andere bron dat men het parkeren overigens
ook gewoon duur vindt (Heeks Consultant, Emmerich)
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De meningen over de effecten lopen dus uiteen van 0-9%. Waar de meningen
nauwelijks over uiteen lopen is dat het Pasparkeren een ongelukkige introductie heeft
gehad en zeker in het begin erg klantonvriendelijk was. Enkele hoofdpunten:
- het moment van invoering was ongelukkig (samenloop Euroconversie, 1 januari),
- de communicatie is bij veel mensen (bezoekers en ondernemers) niet goed

aangekomen,
- de boodschappen die werden uitgezonden waren teveel waarschuwend en te

weinig oplossend,
- de techniek was niet op orde,
- veel mensen voelden dat hun iets door “de strot werd geduwd” en
- het effect van de kritische persaandacht lokaal en in Duitsland is heel groot

geweest.

Rond het Pasparkeren spelen niet alleen zakelijke argumenten een rol. Er wordt wel
gesproken van “een anti-sentiment” en “imagoschade”. Beide geven aan dat er naast
de reële problemen die mensen kunnen hebben met het systeem, ook een beeldvorming
is gegroeid. Volgens een flink deel van de geïnterviewden zal het daarom wel even
duren voor dat dat beeld is aangepast.

Ook aan de ondernemers en sleutelfiguren is gevraagd wat men vindt van de geboden
aanpassingen in het parkeersysteem (alle mogelijkheden in parkeergarages, chipknip en
credit card op straat). Dat levert geen wezenlijk ander beeld op dan onder de
consumenten: men vindt het een aanmerkelijke verbetering, maar een flinke groep wil
toch wat verder gaan. Breed is de vraag om ook op grote maaiveldlocaties geld
mogelijk te maken. Een wat kleinere groep wil ook verbreding van mogelijkheden “in de
straat”.

De laatste vraag die aan de geïnterviewde ondernemers en sleutelfiguren is voorgelegd
is hoe men de toekomst zag. De algemene mening is dat elektronisch betalen de
toekomst heeft en flink zal groeien. Dit zal echter niet voor alle groepen in hetzelfde
tempo zal gaan. Even algemeen is dan ook de mening dat contant geld nog wel een
tijdje realiteit zal zijn.

Eindbeeld

De invoering van het Pasparkeren heeft duidelijke negatieve gevolgen gehad voor de
afzet van parkeeruren in de eerste maanden van dit jaar en het bezoekgedrag van de
“klanten” van de Nijmeegse binnenstad. De invoering is te snel geweest zowel voor de
mensen als voor de techniek en vond plaats op een ongelukkig moment (Euroconversie,
overstap Postbank van Chipper naar Chipknip, maar ook samenloop met een omslag in
de detailhandels- en horecabestedingen).

Inmiddels blijkt dat onder de mensen die voor dit onderzoek benaderd zijn, er een
gewenning optreedt. Niettemin blijven  er nog aanzienlijke groepen voor wie het
systeem problemen oplevert. Een deel van deze groep komt van binnen de stad of regio
Nijmegen, en kan bereikt worden met informatie. Dit is een groep “vaste klanten” die
voor de binnenstad van wezenlijk belang is.
Een ander deel komt van buiten de regio. In hoeverre deze mensen wennen hangt voor
een groot deel af van de groei in de gebruikelijkheid van de Chipknip als betaalmiddel in
Nederland als geheel. Vooruitlopend daarop zou ernaar gestreefd moeten worden zo
weinig mogelijk mensen die niet bekend zijn met het parkeren in Nijmegen in de
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problemen te brengen. Dit zou kunnen door afstemming van de parkeerverwijzingen en
parkeerlocaties onderling, waardoor mensen naar locaties “zonder problemen” gestuurd
worden.

Of er aanpassingen in het  Pasparkeersysteem wenselijk zijn en zo ja , welke, kan niet
alleen aan de hand van dit onderzoek worden bepaald. Interne
bedrijfsvoeringsoverwegingen zijn een belangrijke motivatie voor de invoering van het
Pasparkeren geweest. In dit onderzoek is vooral de klant aan het woord (bezoekers,
ondernemers). Deze belangen moeten onderling gewogen worden, maar er is veel voor
te zeggen de mening van de klant een veel groter gewicht toe te kennen dan tot
dusver.

De klanten (bezoekers en ondernemers in de binnenstad) verschillen in de mate waarin
aanpassing gewenst is. Er lijkt veel draagvlak voor uitbreiding van betaalmogelijkheden
op grotere parkeerlocaties in combinatie met goede en heldere informatie over
alternatieven op plaatsen waar alleen met Chipknip en Credit Card kan worden betaald.
Een kleinere groep wil verder gaan en overal terecht kunnen met geld. Ook
tussenoplossingen zijn gesuggereerd.

Er is in het onderzoek gebleken dat onbekend onbemind maakt. Mensen oordelen
positiever naarmate men meer eigen ervaring heeft met het Pasparkeren. Een eerste
voorwaarde voor het opdoen van positieve eigen ervaring is goed werkende, snelle en
duidelijk apparatuur. Daar ligt dan ook een heldere prioriteit bij het realiseren van
verbetering in het Pasparkeersysteem.
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6 Bijlagen

Gemeenten met inwoneraantal behorende tot de regio Nijmegen

Gemeentenaam Inwoneraantal
Bemmel * 26377
Beuningen 25382
Boxmeer 29270
Cuijk 24420
Druten 17466
Gennep 16872
Grave 12710
Groesbeek 19047
Heumen 16564
Millingen a/d Rijn 5971
Mook en Middelaar 7954
Overbetuwe ** 31810
Ubbergen 9251
West Maas en Waal 18229
Wijchen 38782
Kleve/Kranenburg 58352

totaal 358457

* Huissen (gemeente Bemmel) wordt hier niet tot de regio gerekend, maar valt
buiten de regio.

Het vermelde inwoneraantal van de gemeente Bemmel is exclusief het aantal
inwoners in de plaats Huissen

(15.500).

** Heteren en Driel (gemeente Overbetuwe) worden hier niet tot de regio
gerekend, maar vallen buiten de

regio.
Het vermelde inwoneraantal van de gemeente Overbetuwe is exclusief het

aantal inwoners in de plaatsen
Heteren (5.000) en Driel (3451).
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