Publieke raadpleging onder de inwoners van Salland over
vliegtuigwrakken Tweede Wereldoorlog en betaald
parkeren ziekenhuizen
19 juni 2019

Inhoudsopgave
Samenvatting

3

1. Resultaten

4

Betaald parkeren ziekenhuizen
2. Onderzoeksverantwoording

4
9

2.1 Methodiek

9

2.2 Leeswijzer

9

3. TipSalland

10

4. Toponderzoek

11

2

Samenvatting
Op stelling "1 ‘Betaald parkeren bij een ziekenhuis is heel normaal’" antwoordt in totaal 30% van de
respondenten: "(Zeer) mee eens". In totaal 64% van de respondenten antwoordt: "(Zeer) mee
oneens". De meeste gekozen antwoorden (32%) zijn: "Mee oneens" en "Zeer mee oneens". Het
middelste antwoord (mediaan) is: “Mee oneens”.
Op vraag "1.1 Kunt u toelichten waarom u het (zeer) eens bent met de stelling?" antwoordt 76% van
de respondenten: "Het onderhoud van het parkeerterrein brengt kosten met zich mee".
Op vraag "1.2 Kunt u toelichten waarom u het (zeer) oneens bent met de stelling?" antwoordt 76%
van de respondenten: "In het ziekenhuis ben je niet (altijd) voor je plezier".
Op vraag "2 Welk maximaal parkeertarief vindt u acceptabel voor het parkeren bij ziekenhuizen?"
antwoordt 41% van de respondenten: "Niets, enkel gratis parkeren is acceptabel bij een ziekenhuis".
Op stelling "3 ‘Patiënten zouden gratis moeten kunnen parkeren bij ziekenhuizen’" antwoordt in
totaal 74% van de respondenten: "(Zeer) mee eens". In totaal 18% van de respondenten antwoordt:
"(Zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (58%) is: "Zeer mee eens". Dit is ook het
middelste antwoord (mediaan).

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipSalland, waarbij 84 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Betaald parkeren ziekenhuizen
Onderzoek wijst uit dat betaald parkeren bij Overijsselse ziekenhuizen het afgelopen jaar
duurder is geworden. Zo zijn de kosten bij onder meer het Deventer Ziekenhuis gestegen.
Daar betaal je nu ?1,20 per uur, terwijl dat twee jaar geleden nog €1,00 per uur was.

1 ‘Betaald parkeren bij een ziekenhuis is heel normaal’
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
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Op stelling "3 ‘Betaald parkeren bij een ziekenhuis is heel normaal’" antwoordt in totaal 30% van de
respondenten: "mee eens". In totaal 64% van de respondenten antwoordt: "mee oneens".
De meeste gekozen antwoorden (32%) zijn: "Mee oneens" en "Zeer mee oneens". Het middelste
antwoord (mediaan) is: “Mee oneens”.

Toelichting
Mee eens

•
•

Kostendekking komt uit de lengte of de breedte. Gebruiker betaald.
Om wilt parkeren tegen te gaan

Neutraal

•

Het is blijkbaar nodig voor goede exploitatie, vind ik geen punt

Mee oneens

•

Bij een commerciele instelling of voorziening logisch maar bij een zorginstelling
niet wenselijk.
Je hebt geen vrije keuze om daar heen te moeten zoals bij winkelen, anderzijds
kost het een ziekenhuis, denk ik, veel geld aan grond of parkeergarage.
Je komt niet voor je plezier naar een ziekenhuis en ik vind dat je dan ook geen
parkeergeld moet betalen.

•
•

Zeer mee
oneens

•

Je komt hier niet voor je plezier!
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1.1 Kunt u toelichten waarom u het (zeer) eens bent met de
stelling?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=25)
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Op vraag "3.1 Kunt u toelichten waarom u het (zeer) eens bent met de stelling?" antwoordt 76% van
de respondenten: "Het onderhoud van het parkeerterrein brengt kosten met zich mee".

Anders, namelijk:
•
•
•

Het stimuleert ook het gebruik van het OV
Wanneer het gratis is parkeren er ook mensen die niet in het ziekenhuis hoeven te zijn en voor
de patiënten en bezoekers is er dan niet voldoende plek
Ziekenhuizen zijn in het algemeen goed bereikbaar met OV. Voor nabije familie kun je de
kosten aftrekken van de belasting. Je betaalt er trouwens altijd voor, ofelwel door
parkeertarief of via de algemene middelen ( belasting) of via de ziektekostenverzekering

Toelichting
•

Het moet geen melkkoe zijn om andere kosten die niet onder parkeren vallen te dekken.
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1.2 Kunt u toelichten waarom u het (zeer) oneens bent met de
stelling?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders

Op vraag "3.2 Kunt u toelichten waarom u het (zeer) oneens bent met de stelling?" antwoordt 76%
van de respondenten: "In het ziekenhuis ben je niet (altijd) voor je plezier".

Anders, namelijk:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als een ziekenhuis in of bij het centrum ligt vind ik het wel normaal, want anders zou het
parkeerterrein door iedereen gebruikt gaan worden en kunnen de patienten/bezoekers niet
meer terecht. Maar bijv. in Deventer is dat zeker niet het geval en is de parkeeropbrengst
gewoon een melkkoe voor het ziekenhuis.
De parkeerplaats hoeft geen verdien model te worden, parkeerders die niet in het ziekenhuis
hoeven te zijn moeten wel betalen
Er gaat niemand voor de lol parkeren, het is ver van centra e.d. af
Geld verdienen over de ruggen van zieken.
Het gaat hier niet om een commerciele omgeving zoals meubelboulevard oid
Naar het ziekenhuis gaan is noodzaak, dus hoeft parkeren niet nog extra kosten met zich mee
te brengen.
Niet voor je plezier en niet geheel eigen keuze
Parkeren bij ziekenhuis moet gratis zijn, vermijd wel oneigenlijk parkeren voor niet
ziekenhuisbezoeken
Sommige mensen kunnen het moeilijk betalen, maar ze hebben geen alternatief. komen er
niet voor de lol.
Ziekenhuis onkosten, die gemeenschap albetaald
Zou het wel willen koppelen aan het verblijven in ziekenhuis op een of andere manier, om te
voorkomen dat er uit de omgeving word geparkeerd ( dicht bij of in steden bv)
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Landelijk gezien zijn de parkeertarieven Overijsselse ziekenhuizen lager in vergelijking tot
bijvoorbeeld de Randstad. Bij het Amsterdamse OLVG-Oost betaald men 4 euro per uur.

2 Welk maximaal parkeertarief vindt u acceptabel voor het
parkeren bij ziekenhuizen?
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Op vraag "4 Welk maximaal parkeertarief vindt u acceptabel voor het parkeren bij ziekenhuizen?"
antwoordt 41% van de respondenten: "Niets, enkel gratis parkeren is acceptabel bij een ziekenhuis".

Toelichting
Niets, enkel
gratis parkeren
is acceptabel bij
een ziekenhuis

•
•

€1,00 per uur

•

Gaat om kostendekkendheid, mag geen melkkoe worden, geen doel op
zich.
Gezien dekkingsgraad moet € 1 per uur voldoende zijn.

€1,50 per uur

•

Och, je bent al een beetje zielig en dan ook daarna flink dokken? maar
goed, als het nodig is.. We worden hier in Nederland al voldoende
gepamperd.

•

Behandelpas gebruiken als parkeerkaart
Maar dan wel die koppeling met verblijf in ziekenhuis, bv 1 per bed, of 1
per bezoek specialist.
Misschien wel met een systeem dat alleen bezoekers vrij kunnen parkeren,
bv gratis uitrijkaart of munt.
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3 ‘Patiënten zouden gratis moeten kunnen parkeren bij
ziekenhuizen’
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)

(n=82)
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Op stelling "5 ‘Patiënten zouden gratis moeten kunnen parkeren bij ziekenhuizen’" antwoordt in
totaal 74% van de respondenten: "(Zeer) mee eens". In totaal 18% van de respondenten antwoordt:
"(Zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (58%) is: "Zeer mee eens". Dit is ook het
middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens

•

Als lopend patient kom ik 2-3 x per maand in ziekenhuis en moet vaak lang
wachten omdat behandelaars niet op tijd zijn of niet aanwezig ,daardoor komen
wachtrijen bij anderenen mag ik weer een uur extra betalen

Mee eens

•

Dan zou je bij elke afspraak of bij opname een gratis parkeerkaart moeten
krijgen. Dit om te voorkomen dat iedereen er kan parkeren.

Mee
oneens

•
•

Geen controle op
Gratis bestaat niet. Als je parkeren gratis aanbied moeten ergens anders kosten
omhoog.

Zeer mee
oneens

•

Zie boven

Weet niet

•

Hoe ga je dan om met mensen die met openbaar vervoer komen?
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TipSalland
Vliegtuigwrakken Tweede Wereldoorlog
Betaald parkeren ziekenhuizen
09 mei 2019 tot 21 mei 2019
84
10,7% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
5
21 mei 2019

* Met het betrouwbaarheidsniveau van 95% wordt bedoeld dat de resultaten in dit onderzoek in
95% van de gevallen overeenkomt met de werkelijkheid. Hierin wordt altijd een foutmarge
meegenomen, in dit geval bedraagt de foutmarge 10,7%. De resultaten in dit onderzoek kunnen
10,7% afwijken. Wanneer de foutmarge onder de norm 5% zit, dan is er spraken van een
representatief onderzoek. Dit is hier niet het geval.

2.1 Methodiek
o
o
o

In overleg met Weekblad voor Salland zijn de vragen opgesteld.
De vragenlijst is verstuurd naar de leden van het Tip-burgerpanel op 10 mei 2019 door middel
van een begeleidend schrijven.
Een herinneringsmail is gestuurd op 16 mei 2019.

2.2 Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden die de respondenten hebben
gegeven tijdens het invullen van de enquête. Hier kunnen spellings- en grammaticafouten in zitten.

9

3. TipSalland
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze
dan ook echt? Hoe vaak hoort u: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Salland vergroten. Via
het panel TipSalland.nl kunnen alle inwoners in de gemeente Salland hun mening kenbaar maken
over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tipsalland.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipSalland.nl is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u vragen
over dit initiatief, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipSalland.nl maakt het gemakkelijk om zonder
veel moeite je zegje te doen!
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Duurzaamheid, ‘Evenementensubsidie’ en ‘Vuurwerk’.
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4. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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