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Enquête carpoolparkeerplaatsen gemeente Boxmeer 

Aanleiding: 

Naar aanleiding van signalen uit de samenleving heeft de VVD Boxmeer vragen gesteld tijdens de 

Raadsvergadering van 14 december 2017 over de verlichting op de carpoolplaats aan de Sportlaan. 

In januari en begin februari heeft de VDD Boxmeer een enquête gehouden over het veiligheidsgevoel 

van burgers op de diverse carpoolparkeerplaatsen in de gemeente Boxmeer. Er zijn op dit moment 

drie carpoolplaatsen in de gemeente Boxmeer. Dit zijn Vierlingsbeek, Boxmeer Sportlaan en Boxmeer 

Tango. Op alle drie de plekken zijn flyers verspreid onder de carpoolers. Ondanks het lage aantal 

reacties (zeven ingevulde enquêtes en twee e-mails aan de fractievoorzitter), kunnen er toch een 

aantal zaken aangestipt worden. 

Resultaten: 

Ten eerste vinden alle respondenten de ligging van de diverse carpoolparkeerplaatsen goed. Dat is 

zeer positief. De ligging dicht bij de snelweg is prettig. Daar staat tegenover dat zes van de negen 

respondenten de verlichting niet goed vinden. Éen respondent heeft de vraag niet ingevuld en twee 

respondenten vinden de verlichting wel goed. De zes respondenten die de verlichting niet goed 

vinden zijn verspreid over alle drie de carpoolparkeerplaatsen. De carpoolplaats Vierlingsbeek scoort 

onder de respondenten wat betreft verlichting het beste en de carpoolers geven dan ook aan geen 

onveilig gevoel te hebben op de carpoolparkeerplaats. Boxmeer Tango scoort geen voldoende wat 

betreft verlichting onder de respondenten. De verlichting staat vaak niet aan en dit geeft de 

carpoolers een minder veilig gevoel. Hierbij dient wel aangemerkt te worden dat de parkeerplaats bij 

de Tango ook meegenomen is in dit onderzoek, aangezien hier ook vele carpoolers parkeren. Het 

gehele terrein dient echter gewoon goed verlicht te zijn. De respondenten die parkeren op de 

carpoolplaats Boxmeer Sportlaan zijn nog een stuk ontevredener. De verlichting is slecht, de locatie is 

niet zichtbaar vanaf de openbaar weg en het veiligheidsgevoel is hierdoor ook slecht te noemen 

onder respondenten. Als bijna alle respondenten de staat van de verlichting aanstippen als onder de 

maat en hierdoor een verminderd veiligheidsgevoel hebben, dan is dit een duidelijk signaal dat 

verbetering noodzakelijk is. 

Aanbevelingen: 

Een aantal aanbevelingen willen wij graag onder de aandacht brengen op basis van de bovenstaande 

analyse van de resultaten en de overige ingevulde vragen in de enquête: 

- Carpoolplaats Boxmeer Tango (inclusief parkeerterrein bij de Tango) beschikt over genoeg 

verlichting alleen staat deze vaak niet aan. Zorg dat (alle) verlichting aan staat in de vroege 

ochtenduren en in de avonduren, desnoods met “slimme verlichting”; 

- Carpoolplaats Boxmeer Sportlaan is slecht verlicht en ligt meer beschut. Zorg hier voor meer 

dan voldoende verlichting, zodat carpoolers deze plaats niet mijden vanwege een onveilig 

gevoel; 

- Plaats camera’s om het veiligheidsgevoel te vergroten. Aanbeveling van respondenten; 

- Prullenbakken plaatsen, zodat er minder zwerfafval rond vliegt; 

- Handhaven op dealen en afval dumpen op de carpoolplaatsen. Dit gebeurt volgens een 

respondent volop bij carpoolplaats Boxmeer Tango door de gebrekkige verlichting. 

Camerabewaking zou hierbij ook een grote rol kunnen spelen; 

- Uit één van de e-mails blijkt dat er nog steeds volop wordt geparkeerd langs en half op het 

fietspad naar St. Anthonis. Dit is niet meer de bedoeling nu carpoolplaats Boxmeer Sportlaan 

er is gekomen, kennelijk is de communicatie daarover niet afdoende geweest. Meer en 

betere bewegwijzering naar deze carpoolplaats is noodzakelijk; 
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- Uit ons eigen onderzoek blijkt dat de carpoolplaatsen Boxmeer Sportlaan en Vierlingsbeek 

niet bekend zijn op de diverse carpoolwebsites, zoals www.parkeerlijn.nl. Zorg er voor dat 

alle drie de carpoolplaatsen op carpoolwebsites worden aangemeld, zodat de plaatsen beter 

bekend en vindbaar worden. 

Zorg voor goed verlichte, veilige en vindbare carpoolplaatsen in de gemeente Boxmeer.  

Namens VVD Boxmeer, 
Jeroen Hendriks 
Steunfractie / werkgroep veiligheid 

http://www.parkeerlijn.nl/

