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Algemene informatie: 
• De enquête heeft opengestaan van 10 juli 2019 16:30 tot 17 juli 2019 00:00.  
• De enquête is door 137 bewoners ingevuld. 
• Van de 137 respondenten hebben er 42 een auto op hun naam staan. 95 

respondenten hebben geen auto op hun eigen naam staan.  
 

Vergunningsaanvraag bewoners met een auto op naam: 
• Van de 42 bewoners met een auto op naam hebben 32 (76,2%) een vergunning 

aangevraagd.   
• Bij 28 van de bewoners met een auto op naam is de vergunningaanvraag zonder 

problemen verlopen. 
• Bij 4 van de bewoners met een auto op naam is de vergunningaanvraag niet zonder 

problemen verlopen. Deze problemen waren: 
o De vergunning werd geweigerd omdat op het adres van de bewoner geen 

vergunning aangevraagd kon worden (2 bewoners). 
o Er werd onterecht een vergunning verleend (1 bewoner). 
o Er werd een phisingmail verstuurd door een callcenter die zich voordeed als 

de gemeente Amstelveen nadat de vergunning aangevraagd was (1 bewoner). 
• 10 van de bewoners met een auto op naam hebben geen vergunning aangevraagd 

Redenen waarom deze bewoners geen vergunning hebben aangevraagd zijn: 
(bewoners konden meerdere redenen opgeven) 

o Een vergunning aanvragen is niet mogelijk op het woonadres (4 bewoners). 
o De vergunning is te duur (1 bewoners). 
o Er zijn nog gratis plekken beschikbaar, waaronder de parkeergarage onder de 

nieuwbouw Uilenstede 510 (4 bewoners). 
o Als protest tegen het beleid van de gemeente (1 bewoner). 

 

Vergunningsaanvraag bewoners zonder een auto op naam: 
• Van de 95 bewoners die geen auto op naam hebben beschikken 63 (66,3%) feitelijk 

wél over een auto. Deze auto staat op naam van iemand anders.  
• 32 bewoners die deze enquête hebben ingevuld beschikken zelf helemaal niet over 

een auto.   
 

• 14 (14,7%) bewoners hebben een vergunning aangevraagd via een 
autodeelverklaring en daarbij geen problemen ondervonden. 

• 10 (10,5%) bewoners hebben een vergunning aangevraagd via een 
autodeelverklaring en daarbij wel problemen ondervonden. Deze problemen waren: 
(bewoners konden meerdere redenen opgeven) 



o Er werd geen vergunning verleend omdat de auto niet op naam van de 
bewoner stond (5 bewoners). 

o De vergunning werd geweigerd omdat op het adres van de bewoner geen 
vergunning aangevraagd kon worden (3 bewoners). 

o Problemen met het aanvraagformulier (3 bewoners).  
• 71 (74,1%) bewoners hebben geen vergunning aangevraagd. 
• Redenen waarom deze bewoners geen vergunning hebben aangevraagd zijn: 

(bewoners konden meerdere redenen opgeven) 
o Een vergunning aanvragen is niet mogelijk op het woonadres (21 bewoners). 
o De vergunning is te duur (19 bewoners). 
o Er zijn nog gratis plekken beschikbaar, waaronder de parkeergarage onder de 

nieuwbouw Uilenstede 510 (8 bewoners). 
o Het zelf niet beschikken over een auto (12 bewoners) 
o Het gebruik verschillende auto’s waardoor geen vergunning aangevraagd kan 

worden (5 bewoners). 
o Het niet weten dat er een vergunning aangevraagd kan worden (5 bewoners). 
o De auto moet op naam staan van de bewoner om een vergunning aan te 

vragen (5 bewoners). 
o Het is voor de bewoner niet nodig om een vergunning aan te vragen (5 

bewoners). 
• 43 (53,1%) van de bewoners die geen vergunning hebben aangevraagd zou alsnog 

een vergunning aanvragen als bovenstaande problemen worden opgelost. 11 (13,6%) 
zou sowieso geen vergunning aanvragen. 27 (33,3%) bewoners weten nog niet of ze 
een vergunning aanvragen als de bovenstaande problemen opgelost worden.  

 

Maximale parkeertijd: 
• Een meerderheid van de bewoners (83, 60,6%) vindt de maximale parkeerduur van 

twee uur te kort.  
• 46 (33,6%) bewoners zijn tevreden met een maximale parkeerduur van twee uur.  
• 2 (1,5%) bewoners vindt de maximale parkeerduur van twee uur te lang.  
• 6 (4,4%) bewoners hebben geen oordeel over de maximale parkeerduur van twee 

uur.  
 

• Veruit de meest gehoorde klacht over de maximale parkeerduur is dat bewoners 
visite (veelal familiebezoek) van ver krijgen. Zij vinden een bezoek van maximaal 
twee uur dan te kort. Dit argument woord door 74 bewoners aangehaald, waarvan 
20 bewoners expliciet aangeven dat het om familiebezoek gaat. 

• Een betere maximale parkeerduur zou volgens de bewoners zijn: 
o 1 uur (2 bewoners) 
o 3 uur (6 bewoners) 
o 4 uur (23 bewoners) 
o 5 uur (11 bewoners) 
o 6 uur (4 bewoners) 
o 7 uur (2 bewoners) 
o 8 uur (6 bewoners) 
o Geen maximum parkeerduur (30 bewoners) 



Aangewezen gebieden: 
• Voor 62 (45,3%) van de bewoners is het niet duidelijk welke gebieden zijn 

aangewezen voor betaald parkeren. 75 (54,7%) bewoners geven aan dat het voor 
hen wel duidelijk is welke gebieden zijn aangewezen voor betaald parkeren. 

• De meerderheid van de bewoners (88, 64,2%) is het niet eens met de gebieden die 
zijn aangewezen voor betaald parkeren. 29 (21,2%) van de bezoekers is het er wel 
mee eens en 20 (14,6%) heeft geen mening.  

• Bijna alle bewoners verbazen zich erover dat niet alle plekken op Uilenstede onder 
het nieuwe beleid vallen. 

o 9 bewoners geven aan over de gehele campus betaald parkeren te willen. 
o 4 bewoners geven aan over de gehele campus gratis parkeren te willen. 
o 20 bewoners geven aan dat de de gehele campus gratis parkeren moet zijn, of 

betaald parkeren, maar niet half.  
o 6 bewoners geven aan dat meer gebieden moeten aangewezen worden voor 

betaald parkeren 
 
 
 
 


