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1. Samenvatting
Op vraag "1 Beschik jij of jouw huishouden over een personenauto?" antwoordt 49% van de
respondenten: "Ja, over één auto".
op vraag "1.1 Op hoeveel meter van jouw huis kun je de auto(‘s), gemiddeld genomen, parkeren?" is
het meest gekozen antwoord (79%): "Ik heb een eigen oprit waar ik de auto parkeer".
Op vraag "1.2 Hoeveel tijd kost het je gemiddeld om een parkeerplaats in het centrum van jouw
woonplaats te vinden?" antwoordt 67% van de respondenten: "Minder dan 5 minuten".
Op vraag "2 Wat vind je van de parkeerdrukte in het centrum van uw woonplaats?" antwoordt 44%
van de respondenten: "(zeer) hoog". 14% van de respondenten antwoordt: "(zeer) laag".
Het meest gekozen antwoord (39%) is: "Niet hoog, maar ook niet laag". Dit is ook het middelste
antwoord (mediaan).
op vraag "3 Wanneer ervaar je een hoge parkeerdruk in het centrum van uw woonplaats?" is het
meest gekozen antwoord (54%): "Op zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur".
Op vraag "4 Wat vind je van dit systeem?" antwoordt 63% van de respondenten: "(zeer) goed". 13%
van de respondenten antwoordt: "(zeer) slecht".
Op vraag "5 Heb je wel eens een boete gehad, omdat je de parkeerschijf niet of verkeerd had
ingesteld?" antwoordt 83% van de respondenten: "Nee".
Op stelling 6 “Een pinautomaat hoort bij de noodzakelijke basisvoorzieningen in een dorp”
antwoordt 95% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 3% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens".
Op vraag "7 Hoeveel geld heb jij op dit moment in uw portemonnee zitten?" antwoordt 40% van de
respondenten: "10 – 50 euro".
Op vraag "8 Hoe vaak maak je gebruik van een pinautomaat bij jouw in het dorp?" antwoordt 47%
van de respondenten: "Maandelijks".
Op stelling 9 ‘Ik snap dat de pinautomaten worden weggehaald.’ antwoordt 25% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 50% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP MooiBernheze, waarbij 308 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Pinautomaat
In veel dorpen verdwijnen er geldautomaten.

6 “Een pinautomaat hoort bij de noodzakelijke
basisvoorzieningen in een dorp”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=304)
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Op stelling 6 “Een pinautomaat hoort bij de noodzakelijke basisvoorzieningen in een dorp”
antwoordt 95% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 3% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens".

Toelichting
Zeer
mee
eens







Hoe kom je anders aan contant geld
Ik vind dat een pinautomaat in elk dorp aanwezig dient te zijn in het belang van de
leefbaarheid van een dorp. In elk dorp blijven de ouderen langer zelfstandig wonen en
die weinig gebruik maken van internetbankieren. Voor hen is het zeer belangrijk dat ze
in het eigen dorp kunnen pinnen. Vaak rijden ze zelf ook geen auto meer en worden, als
de pinautomaat uit een dorp gaat verdwijnen, helemaal afhankelijk van andere mensen
(vrijwilligers).
Met het oog van vergrijzing is het noodzakelijk in het dorp een voorziening te houden
voor geldopname
Welke dan ook 7 dagen 24 uur beschikbaar moet zijn.
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7 Hoeveel geld heb jij op dit moment in uw portemonnee
zitten?
45%

(n=305)
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Op vraag "7 Hoeveel geld heb jij op dit moment in uw portemonnee zitten?" antwoordt 40% van de
respondenten: "10 – 50 euro".

Toelichting
10 – 50 euro




Is genoeg kun je rustig over straat
Meestal heb ik zelfs geen portemonnee bij me. Draag ik die wel, zit er nooit veel
in.

Weet niet



Privé gegeven heb je niets mee te maken

4

8 Hoe vaak maak je gebruik van een pinautomaat bij jouw in
het dorp?
50%

(n=303)
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Op vraag "8 Hoe vaak maak je gebruik van een pinautomaat bij jouw in het dorp?" antwoordt 47%
van de respondenten: "Maandelijks".

Anders, namelijk:
























1 x per 2 weken
1x 2 weken
Af en toe
Alleen als we ergens geld voor nodig hebben.
Bijna nooit
Bijna nooit want is slecht gefaciliteerd
Dat doet mijn echtgenoot
Geen vast ritme
Heel af en toe, werk bij bank en neem intern op
Iedere twee weken.
In deze vraag staat 'jouw'. Moet zijn; 'jou'.
Jaarlijks
Meerdere malen per week
Met de boodschappen bij pinnen
Mijn vrouw pint altijd
Om 2 a 3 dagen
Om de week
Ongeregeld
Onregelmatig, om in ieder geval iets van contant geld op zak te hebben of als ik extra contant
geld nodig heb.
Paar keer per jaar
Pin extra bij de jumbo
Soms
Zelden (2x)
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Toelichting
Maandelijks 

In Nistelrode is maar 1 pinautomaat en die is regelmatig buiten werking. Dit is echt
een probleem en ook dat hij op de verkeerde plek staat en best veel overlast voor
de omwonenden veroorzaakt.

6

Door een toename van plof- en ramkraken verdwijnen wegens veiligheidsredenen steeds
meer pinautomaten.

9 ‘Ik snap dat de pinautomaten worden weggehaald.’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 9 ‘Ik snap dat de pinautomaten worden weggehaald.’ antwoordt 25% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 50% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".

Toelichting
Mee eens











Geeft gevaarlijke toestanden
Helaas door criminaliteit is de pin-automaat gevel Rabobank weggehaald, daardoor
zijn files aan de automaat binnen aan de orde van de dag.
Ik kan het me voorstellen, maar plaats ze dan weer zodanig terug dat ze ongevoelig
worden worden plof/ramkraak
Ik snap het wel niemand wil die kapotte puien of winkels maar is wel erg dat
gewone eerlijke mensen daar weer de dupe van zijn misschien toch eens
rechtssysteem veranderen en meer straf geven
In de supermarkt terug laten komen is een super oplossing. Meer controle...
Mee eens als ze aan de buitenkant van het gebouw zijn dit ivm plofkraak. Daarom
snap ik wel dat ze weggehaald zijn maar geef ze een andere plaats, inpandig net als
nu bij de AH binnen. Natuurlijk blijft die van de RABO bestaan maar ook hier
inpandig!
In onze grote, groeiende gemeente is het aantal van 2 pinautomaten wel het
minste!
Snap het we,l maar 1 pinautomaat te plaatsen binnen de Rabobank aan de
Schoonstraat vinden wij toch echt te weinig, je staat soms erg lang te wachten. Hier
horen zeker 2 pinautomaten te staan.
Toch moet er gelegenheid zijn om bij een pinautomaat te kunnen komen op een
redelijke afstand. Als er één pinautomaat is, die op een bepaald moment een
storing vertoont, moet je vaak ver weg.
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Beter is het pinautomaten 's nachts te barricaderen. Alleen pinnen overdag.
Liever 24/7 bereikbare pinautomaat, maar als het echt niet te beveiligen is voor
kraken, dan is een pinautomaat in de plaatselijke winkel tijdens reguliere tijden ook
een optie.
Sorry maar sns heeft geen pin,
rabo alleen een automaat, en albert heyn toch blijf je kleingeld in je portemonai
nodig hebben,
Beter beveiligen
Het gaat echt de verkeerde kant op met de wereld, of deze gemeente in dit geval,
als er van alles dat op zich vrij gewoon is, om veiligheidsredenen niet meer kan! De
politie moet maar zorgen dat ze die krakers te pakken krijgen; als het echt zó
onveilig is kan de politie haast erbij gaan staan kijken om ze in te rekenen? En dat
het, afhankelijk van je mobiliteit, een omweg (voor mij) of een ware beproeving
(voor minder mobiele ouderen voor wie het nu nog net bereikbaar is) wordt om aan
contant geld te komen, is toch een herkenbare achteruitgang van de algehele
leefbaarheid voor de burger.
Kunnen best op plekken waar auto 's niet bij kunnen.Of achter in een winkel.
Oudere mensen internetbankieren de ontwikkelingen gaan te snel en de
leefbaarheid gaat achteruit.
Pinautomaten 's-avonds afsluiten, zodat gevaar voor kraken 's-nachts verminderd
wordt
Pinautomaten kunnen beter beveiligd worden en ook naar binnen worden
verplaatst. Banken verdienen al genoeg aan de rekeninghouders en moeten niet
blijven zeuren!
Beter beveiligen
Dat ze buiten worden weggehaald is absoluut nodig vanwege de vele ramkraken. Bij
de rabobank is er sinds een tijdje nog maar 1 pin automaat binnen. Dit is echt
belachelijk weinig. Wij wonen er recht tegenover, en zo ontzettend vaak zien we dat
de rij gewoon buiten staat. Zoveel mensen staan er te wachten om te kunnen
pinnen. En met behoorlijke regelmaat gebeurd het dat de pinautomaat ook leeg is
in het weekend. 1 pinautomaat bij de rabobank is zeker te weinig voor Heesch. De
pinautomaat bij de AH is alleen te gebruiken als de winkel open is. Dit vind ik vrij
beperkt.
De banken hebben ons allemaal in de greep en dan willen ze ons overal voor alles
laten betalen en ons diverse verplichtingen opleggen en zo min mogelijke serviele.
Is er maar 1 in Heeswijk-Dinther
Over de plaatsing moet tevoren worden nagedacht ivm veiligheid. Niet
pinautomaat opheffen!!
Pak de criminelen aan en niet de gebruiker.
Pinautomaat in winkel is een prima alternatief
Voor kwetsbare groepen en voor de veiligheid in het algemeen (voor iedereen) is
het lastig als er te weinig pinautomaten in de buurt zijn.
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP MooiBernheze
Parkeren
Pinautomaat
28 juni 2018 tot 09 juli 2018
308
5,5% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
12
2 minuten en 4 seconden
10 juli 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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