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1. Inleiding 

Op uitnodiging van de heer Willem Jan Wakker van de gemeente Urk hebben wij een plan 

van aanpak opgesteld voor het evalueren van de blauwe zone in het Oude Dorp op Urk. 

1.1. Aanleiding 

De blauwe zone in het Oude Dorp is in oktober 2017 ingesteld om de grote parkeerdruk in het 

gebied te verlagen en de leefbaarheid te verhogen. Om voldoende parkeerplaatsen op 

loopafstand te hebben, waar langer geparkeerd kan worden,  is het parkeerterrein aan de 

Slikhoogte uitgebreid. Daarnaast was er al een parkeerterrein voor lang parkeren in de 

haven. 

De gemeente Urk wil het gebruik van de blauwe zone in het Oude Dorp op Urk evalueren, 

een jaar na de invoering ervan. 

1.2. Doel en doelgroepen 

De gemeente Urk wil informatie inwinnen over hoe bewoners van, bedrijven in en bezoekers 

van het Oude Dorp de blauwe zone ervaren. Wat vinden de gebruikers van de huidige 

parkeersituatie en zijn er volgens hun veranderingen/verbeteringen nodig in de 

parkeervoorzieningen voor het Oude Dorp. 

We onderscheiden 2 doelgroepen: 

Doelgroep 1: Iedereen die een pand bewoont of gebruikt in het Oude Dorp en/of een 

ontheffing voor de blauwe zone heeft (bewoners, bedrijven, instellingen, ambulante werkers). 

Doelgroep 1 wordt in de rapportage ‘bewoners’ genoemd. 

Doelgroep 2: Mensen die met een auto het Oude Dorp bezoeken  

Doelgroep 2 wordt in de rapportage ‘bezoekers’ genoemd. 

Bijkomend doel is het behalen van voldoende respons om een goed en representatief beeld 

te krijgen van wat er leeft onder de bewoners, bedrijven en bezoekers. 

Het streven is een respons van 30% of meer onder doelgroep 1 te realiseren. Omdat het 

moeilijk in te schatten is hoeveel bezoekers het Oude Dorp dagelijks bezoeken, kan hiervoor 

geen responspercentage afgegeven worden. In het startoverleg op 6 september 2018 is met 

Merel Schurink besproken hiervoor geen percentage of aantal af te spreken. 

 

Aantal volledig ingevulde enquêtes 

Alleen volledig ingevulde enquêtes zijn meegenomen in de verwerking. 

 

Wijze van invullen ‘Bewoners’ ‘Bezoekers’ 

Online 167 270 
Op papier 108 104 
Via enquêteurs 68 565 

 

Totaal levert dit 343 bewonersenquêtes en 939 bezoekersenquêtes op. 

343 bewonersenquêtes betekent een respons van 31,8%. 
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2. Inrichting proces 

2.1. De vragen 

We hebben voor beide doelgroepen op basis van het doel conceptvragen opgesteld. Van 

belang hierbij was dat de vragen voor de doelgroepen begrijpelijk zouden zijn. In 

samenwerking met een projectgroep vanuit de gemeente Urk hebben we de vragen verder 

uitgewerkt. Hieronder leest u een samenvatting van de vragen. 

Bewonersenquête 

Achtergrond 1 – In het Oude Dorp bent u 

2 – Hoe lang woont/werkt u al in het Oude Dorp 

3 – Hoeveel auto’s heeft u 

Parkeren  4 – Heeft u een ontheffing voor de blauwe zone 

5 – Hoe heeft u de procedure voor de aanvraag 

van de ontheffing ervaren 

6 – Waar parkeert u auto(‘s) zonder ontheffing 

langer dan 2 uur 

Leefbaarheid van het Oude Dorp 

sinds de invoering van de blauwe 

zone 

7 – Hoe ervaart u de leefbaarheid 

(aantrekkelijkheid) 

8 – Hoe ervaart u de verkeersveiligheid 

9 – Hoe tevreden over de handhaving 

10 – Hoe tevreden over de huidige parkeersituatie 

Verbeterpunten voor de blauwe zone 11 – Heeft u nog verbeterpunten 

 

 

Bezoekersenquête 

Achtergrond 1 – Waar woont u 

2 – Wat zijn redenen voor bezoek Oude Dorp 

 

Parkeren  3 – Waar parkeert u bij bezoek aan Oude Dorp 

4 – Is de wijze van parkeren voldoende duidelijk 

5 – Hoe tevreden over de huidige parkeersituatie 

 

Verbeterpunten voor de blauwe zone 6 – Heeft u nog verbeterpunten 

 

 

2.1. Benadering 

De bewonersenquête werd huis-aan-huis bezorgd door de gemeente Urk. We Ask YOU 

leverde hiervoor per adres een brief met papieren enquête met een persoonlijke code, 

zodat per adres één enquête ingevuld kon worden. Bewoners kregen in de brief ook een 

toelichting hoe de enquête digitaal in te vullen via een link op de website van de gemeente 

Urk. De papieren enquêtes konden ingeleverd worden op het gemeentehuis of bij de Tourist 

Info. 

De bezoekersenquête kon digitaal via een link op de website van de gemeente Urk of op 

papier op een vijftal locaties in het Oude Dorp (gemeentehuis, de Tourist Info, vishandel 

Baarssen, De Oude Bakkerij en snackbar De Bolder) ingevuld worden. Daarnaast werden er 

vier dagdelen enquêteurs ingezet om extra bewoners en bezoekers te bereiken (o.a. 

toeristen, die anders de enquête hoogstwaarschijnlijk niet in zouden vullen). Bovendien 

zorgde een persoonlijke benadering voor een hogere respons; mensen zijn eerder bereid 

mee te werken. 
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2.2. Enquêteurs 

De gemeente Urk heeft 7 enquêteurs geworven: jongeren tussen de 17 en 21 jaar, die nog 

studeren of net begonnen zijn met werken en ook allemaal woonachtig zijn op Urk. Een deel 

loopt stage bij de gemeente Urk. 

We ask YOU heeft een workshop op 1 oktober 2018 voor de enquêteurs verzorgd. Er was 

aandacht voor waar je als enquêteur rekening mee moet houden, op moet letten en er is 

geoefend met het afnemen van de enquête aan de hand van rollenspellen.  

De gemeente Urk heeft mobiele telefoons voor de enquêteurs geregeld. De enquêteurs 

konden via speciale links de enquêtes online afnemen. 

Voor de enquêteurs is een WhatsAppgroep aangemaakt voor vragen e.d. Deze bestond uit 

de enquêteurs, Eeske Verhallen van We ask YOU en Merel Schurink vanuit de gemeente. 

Hana Razoky (een van de zeven enquêteurs) coördineerde de enquêteurs: waar ze 

enquêteren. 

2.3. Bekendheid geven aan 

Naast de mailing voor de bewonersenquête, leverde We ask YOU kant-en-klare pers-, 

website-, nieuwsbrief-, Facebook-, Twitter- en WhatsAppberichten. Het was aan de 

gemeente Urk om deze te plaatsen via (social) media en hun website. Ook Tourist Info Urk 

heeft hierbij geholpen. 

2.4. Monitoring respons 

Tijdens de looptijd van de enquête monitorde We ask YOU regelmatig de respons. Deze werd 

teruggekoppeld naar de gemeente en er was waar nodig overleg over mogelijke bijsturing. 
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3. Enquêteresultaten 

De resultaten voor de bewonersenquête worden in 3.1 weergegeven, de resultaten voor de 

bezoekersenquête in 3.2. In 3.3 worden de twee vragen die gelijk zijn voor beide enquêtes, 

gezamenlijk weergegeven. 

De vragen leest u letterlijk terug in de grafieken.  

Let op! In geval van leefbaarheid, verkeersveiligheid en parkeersituatie is naast het algemene 

beeld ook een uitsplitsing gemaakt naar woonduur. Houd bij het lezen van deze uitsplitsing er 

rekening mee dat het gaat om verschillende aantallen inwoners. Het inwoneraantal is 

aangegeven door N; N is afgebeeld in de splitsingsdiagrammen. 

3.1. Bewonersenquête 

3.1.1. Achtergrond 

 

Aangezien het grootste deel van de mensen in de categorieën ‘verantwoordelijk voor een 

bedrijf of instelling’ en ‘werkzaam’ ook bewoner heeft aangevinkt, is er hiervoor geen 

uitsplitsing bij de onderwerpen ‘leefbaarheid’, ‘verkeersveiligheid’ en ‘parkeersituatie’ 

gemaakt. 

 

91,3%

7,0% 3,8%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Bewoner Verantwoordelijk voor

een bedrijf of instelling

Werkzaam

In het Oude Dorp bent u:
(meerdere antwoorden mogelijk)

2,9%

17,5%

13,4%

66,2%

Hoe lang woont/werkt u al in het Oude 

Dorp?

Minder dan een jaar

1 tot 5 jaar

5 tot 10 jaar

Langer dan 10 jaar
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6,7%

65,3%

24,2%

3,8%

Hoeveel auto's heeft u?

Geen

1

2

3 of meer

95,9%

4,1%

Heeft u een ontheffing voor de blauwe 

zone?

Ja

Nee

67,8%

21,8%

10,4%

Hoe heeft u de procedure voor de 

aanvraag van de ontheffing ervaren?

Duidelijk

Neutraal

Lastig
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Toelichting is voornamelijk gegeven voor inwoners die ‘lastig’ hebben aangevinkt (40) en in 

mindere mate door duidelijk (1) en neutraal (9). 

De meeste mensen met de toelichting ‘er ging iets mis met de aanvraag’, vermelden dat bij 

de eerste uitgifte een ontheffingskaart met persoonsgegevens uitgegeven was, die 

omgewisseld moest worden. 

De mensen die aangaven dat het beleid onduidelijk is of dat ze het niet eens zijn met de 

criteria, hebben of het idee dat er wisselend beleid bij uitgifte is of willen dat de criteria voor 

uitgifte aangepast worden. Onder wisselend beleid wordt verstaan dat het onduidelijk is in 

welke gevallen er meer ontheffingen op één adres worden uitgegeven. 

Alle toelichtingen zijn terug te vinden in bijlage 1. 

3.1.2. Parkeren 

 

 

 

 

34,5%

21,8%

19,1%

15,5%

9,1%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

Op het parkeerterrein

Slikhoogte

Net buiten de blauwe zone

Op de parkeerplaats op

het haventerrein

Elders op Urk

Op het eigen terrein

Waar parkeert u uw auto('s) zonder 

ontheffing langer dan 2 uur?
(meerdere antwoorden mogelijk)

39,0%

19,5%

17,1%

14,6%

9,8%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Er ging iets mis bij aanvraag

Onduidelijk beleid

Niet eens met criteria uitgifte

Duur procedure lang

Communicatie onduidelijk

Toelichtingen op procedure 

aanvraag ontheffing

12,0%

88,0%

Toelichting op

hoe procedure 

aanvraag ontheffing 

ervaren

Met

toelichting

Zonder

toelichting

23,8%

73,8%

2,4%

Waar parkeren net buiten 

de blauwe zone

In de buurt

van het

Hofsteeplein

In de buurt

van het

gemeentehuis

Op of rond het

industrieterrein
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3.1.3.Leefbaarheid van het Oude Dorp sinds de invoering van de blauwe zone 

Er is een verschil te zien hoe de bewoners de leefbaarheid van het Oude Dorp ervaren sinds 

de invoering van de blauwe zone, er wonend/werkend korter of langer dan 10 jaar. In deze 

paragraaf is deze uitsplitsing te zien voor de vragen over ‘leefbaarheid’, ‘verkeersveiligheid’ 

en ‘verkeerssituatie’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,4%
22,5%

17,2%

Woont/werkt er langer dan 10 

jaar - ervaart leefbaarheid als 

(N=227)

Verbeterd

Gelijk gebleven

Verslechterd

62,4%

22,7%

14,9%

Hoe ervaart u de leefbaarheid 

(aantrekkelijkheid) van het Oude Dorp 

sinds de invoering van de blauwe zone?

Verbeterd

Gelijk gebleven

Verslechterd

66,4%

23,3%

10,3%

Woont/werkt er tot 10 jaar -

ervaart leefbaarheid als 

(N=116)

Verbeterd

Gelijk gebleven

Verslechterd
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48,4%

44,6%

7,0%

Hoe ervaart u de verkeersveiligheid van 

het Oude Dorp sinds de invoering van de 

blauwe zone?

Verbeterd

Gelijk gebleven

Verslechterd

56,9%

37,9%

5,2%

Woont/werkt er tot 10 jaar -

ervaart verkeersveiligheid als 

(N=116)

Verbeterd

Gelijk gebleven

Verslechterd

44,1%

48,0%

7,9%

Woont/werkt er langer dan 10 

jaar - verkeersveiligheid 

(N=227)

Verbeterd

Gelijk gebleven

Verslechterd

29,7%

27,4%

42,9%

Hoe tevreden bent u over de handhaving 

van de blauwe zone?

Tevreden

Neutraal

Ontevreden
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Hieronder staat een uitsplitsing naar mensen met ontheffing en 1 auto en met ontheffing en 2 

of meer auto’s. Deze uitsplitsing is gemaakt met als achtergrond dat voor mensen met 2 of 

meer auto’s de invoering van de blauwe zone ertoe heeft geleid dat nog maar 1 auto 

permanent in het Oude Dorp geparkeerd kan worden.  

   

50,1%

20,1%

29,7%

Hoe tevreden bent u over de huidige 

parkeersituatie in het Oude Dorp?

Tevreden

Neutraal

Ontevreden

48,5%

20,3%

31,3%

Woont/werkt er langer dan 10 

jaar - ervaart huidige 

parkeersituatie als (N=277)

Tevreden

Neutraal

Ontevreden

54,6%

17,4%

28,0%

Met ontheffing en 1 auto -

ervaart huidige parkeersituatie 

als (N=218)

Tevreden

Neutraal

Ontevreden

36,0%

29,2%

34,8%

Met ontheffing en 2 of meer 

auto's - ervaart huidige 

parkeersituatie als (N=89)

Tevreden

Neutraal

Ontevreden

53,4%

19,8%

26,7%

Woont/werkt er tot 10 jaar -

ervaart huidige parkeersituatie 

als (N=116)

Tevreden

Neutraal

Ontevreden
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3.1.4. Verbeterpunten voor de blauwe zone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een verdere uitwerking van de verbeterpunten is te vinden in paragraaf 3.3.2.  

60,6%

39,4%

Heeft u nog verbeterpunten

'Bewoners'

Ja

Nee

0,8%

10,6%

20,4%

24,5%

43,7%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Informatie over parkeren

Overig parkeren

Ontheffingen

Inrichting blauwe zone

Handhaving

Verbeterpunten voor blauwe zone

'Bewoners'
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3.2. Bezoekersenquête  

 

3.2.1.Achtergrond 

 

 

 

12,5%

59,6%

27,9%

Waar woont u?

In een straat

aangrenzend aan de

blauwe zone

Elders op Urk

Elders buiten Urk

76,3%

61,5%

31,5%

16,7%

13,6%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Winkelen / boodschappen doen

Bezoeken bewoners

Recreëren

Werken

Overig

Wat is/zijn de reden(en) van uw bezoek 

aan het Oude Dorp /centrum?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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3.2.2. Parkeren 

 

 

   

 

 

89,1%

24,1%

21,8%

14,0%

4,7%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

In de blauwe zone

Op de parkeerplaats op het

haventerrein

Op het parkeerterrein Slikhoogte

Net buiten de blauwe zone

Elders op Urk

Waar parkeert u bij uw bezoek aan 

het Oude Dorp / centrum?
(meerdere antwoorden mogelijk)

89,2%

10,8%

Is het voor u voldoende duidelijk dat er een 

blauwe zone in het Oude Dorp / centrum is, 

met lang parkeerterreinen er omheen?

Ja

Nee

92,5%

7,5%

Wijze parkeren voldoende 

duidelijk voor Urkers? 

(N=677)

Ja

Nee

80,9%

19,1%

Wijze parkeren voldoende 

duidelijk voor niet-Urkers? 

(N=262)

Ja

Nee
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Bij ‘overig/opmerkingen’ zijn losse opmerkingen gebundeld, die ook terugkomen bij de 

verbeterpunten voor de blauwe zone, voornamelijk gegeven door Urkers.  

Urkers geven verder aan dat de wijze van parkeren voor hun (inmiddels) duidelijk is. Ze 

melden dat de blauwe zone duidelijk aangegeven is, maar waar er lang geparkeerd kan 

worden niet (krijgen ze van niet-Urkers vragen over). 

 

Alle toelichtingen zijn terug te vinden in bijlage 1. 

  

9,2%

90,8%

Toelichting op vraag of blauwe zone / 

lang parkeren voldoende duidelijk is

Met toelichting

Zonder toelichting

33,0%

28,4%

15,9%

11,4%

9,1%

2,3%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

Te weinig borden / onduidelijk aangegeven

Overig/opmerkingen

Wist het niet / niet gezien

Onbekend dat er lang parkeren is

Onduidelijk of je in de haven gratis kan parkeren

Onduidelijk hoe lang je mag parkeren

Toelichtingen op bekendheid wijze parkeren 

De toelichting is afkomstig 

van zowel bezoekers die 

het duidelijk als van die het 

onduidelijk vinden. 
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Uitgesplitst naar waar wonend: 

   

 

 

  

50,2%

27,6%

22,3%

Hoe tevreden bent u over de huidige 

parkeersituatie in het Oude Dorp / centrum?

Tevreden

Neutraal

Ontevreden

45,9%

27,9%

26,3%

Wonend elders op Urk - ervaart 

huidige parkeersituatie als 

(N=560)

Tevreden

Neutraal

Ontevreden

61,8%
25,2%

13,0%

Wonend buiten Urk - ervaart 

huidige parkeersituatie als 

(N=262)

Tevreden

Neutraal

Ontevreden

44,4%

31,6%

23,9%

Wonend net buiten blauwe 

zone - ervaart huidige 

parkeersituatie als (N=117)

Tevreden

Neutraal

Ontevreden
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Uitgesplitst naar reden bezoek Oude Dorp:  

    

    

   

 

 

 

 

 

  

39%

25%

36%

Overig - ervaart huidige 

parkeersituatie als

(N=84)

Tevreden

Neutraal

Ontevreden

48%

29%

23%

Winkelen / Boodschappen 

doen - ervaart huidige 

parkeersituatie als (N=627)

Tevreden

Neutraal

Ontevreden

43%

29%

27%

Bezoeken bewoners - ervaart 

huidige parkeersituatie als 

(N=343)

Tevreden

Neutraal

Ontevreden

31%

30%

39%

Werken - ervaart huidige 

parkeersituatie als (N=129)

Tevreden

Neutraal

Ontevreden 60%
24%

16%

Recreëren - ervaart huidige 

parkeersituatie als (N=272)

Tevreden

Neutraal

Ontevreden
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3.2.3. Verbeterpunten voor de blauwe zone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een verdere uitwerking van de verbeterpunten is te vinden in paragraaf 3.3.2.  

39,9%

60,1%

Heeft u nog verbeterpunten

'Bezoekers'

Ja

Nee

7,3%

7,5%

16,1%

20,9%

48,2%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Informatie over parkeren

Ontheffingen

Handhaving

Overig parkeren

Inrichting blauwe zone

Verbeterpunten voor blauwe zone

'Bezoekers'
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3.3. Enquêtes gecombineerd 

3.3.1. Tevredenheid over huidige parkeersituatie  

 

3.3.2.Verbeterpunten voor de blauwe zone 

Van de 343 bewoners die de enquête ingevuld hebben, heeft ruim 60% (208 personen) 

verbeterpunten aangedragen . 

Van de 939 bezoekers die de enquête ingevuld hebben, heeft bijna 40% (375 personen) 

verbeterpunten aangedragen. 

Sommigen hebben meerdere verbeterpunten aangedragen, sommigen gaven geen 

verbeterpunten, maar meer opmerkingen. Alle verbeterpunten en opmerkingen zijn te 

vinden in de bijlagen 2 en 4. 

Opmerkingen die meer dan 5 keer genoemd zijn: 

 Sinds de invoering moet ik langer zoeken naar een parkeerplaats in het Oude Dorp 

(vnl. bewoners) 

 De blauwe parkeerkaart wordt doorgedraaid. 

De verbeterpunten zijn onderverdeeld in categorieën. Vervolgens zijn de categorieën 

uitgesplitst in genoemde verbeterpunten, zowel voor bewoners als bezoekers. De 

verbeterpunten zijn weergegeven in staafdiagrammen in absolute aantallen. 
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Hieronder leest u een uitsplitsing per categorie. 

 

Toelichting inrichting blauwe zone: 

 Bij ‘Tijdstip geldigheid blauwe zone’ gaven veel mensen de suggestie: alleen blauwe 

zone tijdens winkeltijden. 

 Bij ‘Langere parkeertijd’ gaven meerdere mensen de suggestie: bijv. 3 uur in plaats 

van 2. 

 Bij ‘Wijziging in gebied blauwe zone’ worden er meerdere suggesties gedaan, deze 

zijn terug te vinden in de bijlagen met alle opmerkingen. 

 Bij ‘Parkeerplaatsen specifiek toewijzen’ geven sommigen aan dat bewoners een 

vaste parkeerplaats zouden moeten krijgen, anderen geven aan dat 

parkeerplaatsen voor winkels vrij moeten blijven voor winkelend publiek. 
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Toelichting handhaving: 

 Bij ‘Meer controle/handhaving’ geven de meesten aan dat er algemeen meer 

handhaving moet komen, een klein deel geeft specifiek de avonden en weekenden 

aan. 

 Bij ‘Waarop/hoe handhaven’ wordt er aangegeven dat gekeken moet worden naar 

de hoogte van de boete en hoe vaak er gecontroleerd moet worden. Ook wordt 

rijgedrag genoemd als te beboeten. 

 

 

Toelichting parkeren overig: 

 Bij ‘Blauwe zone afschaffen of alternatief’, wordt meestal alleen afschaffen 

genoemd, sommigen geven ook aan dat een alternatief als betaald parkeren of 

bezoekers alleen op lang parkeren beter is. 

 Bij ‘Meer parkeergelegenheid’ worden extra parkeerplaatsen in de haven en de 

Slikhoogte genoemd, maar ook de bouw van een parkeergarage of extra parkeer 

laag (bijv. in de haven). 

 Bij ‘Inrichting’ worden diverse verkeersmaatregelen (als bijv. eenrichtingsweg) 

genoemd. 
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Toelichting ontheffingen: 

 Bij ‘Aanpassing toewijzingsbeleid’ worden suggesties gedaan als een ontheffing voor 

werknemers/vrijwilligers of een bezoekerspas voor bewoners. 

 Bij ‘Consequente toewijzing’ vinden mensen het belangrijk dat de regels consequent 

toegepast worden. 

 

Toelichting informatie parkeren: 

 Bij ‘Betere uitleg/bebording parkeren’ wordt benoemd dat (vnl. voor de toeristen) de 

lang parkeerplaatsen niet duidelijk aangegeven zijn en het ook niet duidelijk is dat ze 

gratis zijn. 

 Bij ‘Betere uitleg regels blauwe zone en ontheffing’ wordt het belang aangegeven 

van uitleg over de regels in een blauwe zone voor (vnl. buitenlandse) toeristen en wie 

in aanmerking komt voor een ontheffing als het gaat om bewoners.  
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4. Samenvatting van de resultaten 

4.1. Achtergrond 

4.1.1.Achtergrond bewoners 

Van de 343 respondenten op de bewonersenquête is meer dan 91% bewoner, hiervan 

woont twee derde langer dan 10 jaar in het Oude Dorp. Maar een vijfde woont er korter dan 

5 jaar.  

Vrijwel alle bewoners met een of meer auto’s hebben een ontheffing aangevraagd. Het 

overgrote deel hiervan heeft de procedure voor aanvraag van de ontheffing duidelijk of 

neutraal ervaren, zo’n 10% vond het lastig. Dit had voornamelijk te maken met dat in eerste 

instantie de uitgegeven ontheffingen omgewisseld moesten worden. 

Ruim de helft van de bewoners parkeert zijn/haar auto(‘s) zonder ontheffing langer dan 2 uur 

op het haventerrein en de Slikhoogte. Ruim een vijfde parkeert net buiten de blauwe zone, 

waarbij driekwart in de buurt van het gemeentehuis parkeert en bijna een kwart in de buurt 

van het Hofsteeplein. Ongeveer een kwart parkeert elders op Urk of op eigen terrein. 

4.1.2.Achtergrond bezoekers 

Van de 939 respondenten op de bezoekersenquête woont bijna driekwart op Urk (waarvan 

bijna een vijfde net buiten de blauwe zone en ruim vier vijfde elders op Urk). Ruim een kwart 

woont buiten Urk. 

De meest genoemde reden voor bezoek aan het Oude Dorp is ‘winkelen / boodschappen 

doen’ (ruim driekwart), ruim 60% bezoekt (ook) bewoners aldaar. Bijna een derde van de 

bezoekers komt in het Oude Dorp om te recreëren (denk aan toerisme, het bezoeken van 

evenementen, horeca, etc.). Een zesde van de bezoekers werkt er.  

Tegen de 90% van de mensen parkeert bij het bezoeken van het Oude Dorp (wel eens) in de 

blauwe zone, bijna de helft van de mensen maakt (ook) gebruik van het lang parkeren in de 

haven of op de Slikhoogte. Verder wordt er door 14% van de bezoekers ook net buiten de 

blauwe zone geparkeerd. 

Rond de 90% van alle bezoekers vindt het voldoende duidelijk dat er een blauwe zone in het 

Oude Dorp is. Degenen voor wie het niet duidelijk is, geven aan dat het niet voldoende 

zichtbaar is hoe het parkeren op Urk geregeld is: 

 dat en waar er lang parkeerplaatsen zijn (en dat die gratis zijn) 

 hoe lang je in de blauwe zone mag parkeren (herhaling borden ontbreekt) 

Dit geldt voornamelijk voor bezoekers van buiten Urk en een deel van de Urkers geeft ook 

aan dat ze er vragen over krijgen van met name toeristen. 

4.2. Leefbaarheid van het Oude Dorp voor bewoners 

Ruim 62% van de bewoners vindt de leefbaarheid (aantrekkelijkheid) van het Oude Dorp 

sinds de invoering van de blauwe zone verbeterd. Bijna 23% vindt deze gelijk gebleven en 

zo’n 15% vindt de leefbaarheid verslechterd. Bewoners die langer dan 10 jaar in het Oude 

dorp wonen/werken vinden de leefbaarheid minder verbeterd dan de overige bewoners.  

Bijna de helft van de bewoners ervaart dat de verkeersveiligheid in het Oude Dorp verbeterd 

is sinds de invoering van de blauwe zone. Bijna 45% vindt deze gelijk gebleven, 7% vindt de 

verkeersveiligheid verslechterd. Bewoners die langer dan 10 jaar in het Oude dorp 

wonen/werken vinden de verkeersveiligheid minder verbeterd dan de overige bewoners. 

Bijna 30% van de bewoners is tevreden over de handhaving van de blauwe zone, ruim een 

kwart is hier neutraal over en bijna 43% is ontevreden over de handhaving. 
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4.3. Tevredenheid met huidige parkeersituatie 

De helft van zowel de bewoners als bezoekers van het Oude Dorp is tevreden met de 

huidige parkeersituatie. Een vijfde van de bewoners en ruim een kwart van de bezoekers is 

neutraal. Bijna een kwart van alle respondenten is ontevreden, waarbij het percentage 

ontevreden bewoners (bijna 30%) wat groter is dan de bezoekers (zo’n 22%).  

Bewoners die langer dan 10 jaar in het Oude Dorp wonen/werken zijn minder tevreden met 

de huidige parkeersituatie dan de overige bewoners. 

Bewoners met 2 of meer auto’s zijn minder tevreden dan bewoners met 1 auto. 

Bezoekers van buiten Urk zijn meer tevreden over de parkeersituatie dan bezoekers uit Urk. Er 

is niet echt verschil te zien tussen de tevredenheid van Urkers wonend in de blauwe zone en 

elders op Urk. Bezoekers die in het Oude Dorp werken zijn meer dan gemiddeld ontevreden 

(39% is ontevreden). Bezoekers die in het Oude Dorp recreëren zijn minder dan gemiddeld 

ontevreden (16% is ontevreden).  

4.4. Verbeterpunten blauwe zone 

Van de bewoners heeft ruim 60% verbeterpunten voor de blauwe zone, van de bezoekers is 

dit bijna 40%. 

De verbeterpunten gaan over de categorieën: inrichting van de blauwe zone, handhaving, 

ontheffingen, informatie over parkeren en over overig parkeren. 

De meeste verbeterpunten werden gegeven voor de inrichting van de blauwe zone en 

vervolgens handhaving. 

De top drie aan verbeterpunten vanuit de bewoners is: 

1. Meer controle/handhaving (27%) 

2. Meer parkeervakken in de blauwe zone (6,1%) 

3. Een consequente toewijzing van ontheffingen (5,8%) 

De top drie aan verbeterpunten vanuit de bezoekers is: 

1. Meer parkeervakken in de blauwe zone (6,2%) 

2. Meer controle/handhaving (4,7%) 

3. Een blauwe zone op tijd (bijv. van 8 tot 18u)(4,5%) 

De top drie aan verbeterpunten overall is: 

1. Meer controle/handhaving (10,8%) 

2. Meer parkeervakken in de blauwe zone (6,2%) 

3. Een blauwe zone op tijd (bijv. van 8 tot 18u)(4,2%) 

 

 


