
Belevingsonderzoek 
Binnenstad Doesburg 
Uitbreiding voetgangersgebied



Aanleiding
Gemeente Doesburg heeft een noodverordening ingesteld en een 
deel van de binnenstad afgesloten voor autoverkeer. Het gaat om 
drie straten in het centrum: De Meipoortstraat, De Ooipoortstraat
en De Kerkstraat. Doesburg maakt de straten van begin juni tot 
eind september autovrij om zo de ‘1,5 meter samenleving’ beter 
te kunnen realiseren. Voor de bevoorrading blijft de binnenstad 
op werkdagen van 7:00 tot 11:00 uur nog wel toegankelijk. Sinds 
1 juli zijn de straten ook vanaf 18:00 uur toegankelijk. Tussen 
11:00 uur en 18:00 uur is het een voetgangersgebied.

Er wordt al jaren gesproken over het autoluw of autovrij maken 
van de binnenstad. Een deel van de bewoners en ondernemers is 
hier voorstander van en een deel is hierop tegen. Ook binnen de 
ondernemers zijn er verschillende geluiden. Een eigenaar van 
een lunchroom kan nu weinig mensen in zijn zaak hebben en 
heeft een groter terras nodig om aan zijn omzet te komen. Een 
andere ondernemer vreest dat het niet lukt zijn winkel voor 11 uur 
te bevoorraden.

Belevingsonderzoek zorgt voor inzicht
Om inzicht te krijgen hoe mensen het autovrije deel van de 
binnenstad ervaren is een belevingsonderzoek uitgevoerd. Op 
woensdag 19 augustus en donderdag 20 augustus hebben een 
aantal enquêteurs op straat mensen aangesproken hoe zij de 
deze autovrije straten nu beleven. Dit gebeurde uiteraard op een 
manier die aansluit op de richtlijnen vanuit het RIVM. 

Er zijn 268 enquêtes afgenomen, waarvan 52 bij ondernemers.

Opdrachtgever: Gemeente Doesburg
Kenmerk: 007432.20200827.R1
Datum: 27 augustus 2020



De enquêteurs hebben voetgangers en ondernemers in dit gebied aangesproken en ze de 
volgende vragen gesteld:

1 Bent u een bewoner, een bezoeker of een ondernemer in 
dit gebied? (Meipoortstraat, Ooipoortstraat en Kerkstraat)?
• Bewoner
• Bezoeker
• Ondernemer

2 Wat is de reden van uw bezoek aan de binnenstad? 
• Winkelen
• Horeca
• Cultuur en historie
• Boodschappen
• Werk
• Doorgaand, onderweg naar iets anders
• Om naar mijn woning te gaan

3 Hoe bent u naar de binnenstad van Doesburg 
gekomen? 
• Auto
• Motor
• Brommer, scooter
• Fiets 
• Lopen 
• Openbaar vervoer
• Touringcar/ georganiseerd reisgezelschap
• Scootmobiel

4 Het gebied waarin u loopt is tijdelijk auto- en 
fietsvrij tussen 11:00 uur en 18:00 uur. Wat vindt u hiervan? 
• Zeer onprettig 
• Onprettig
• Neutraal
• Prettig
• zeer prettig.

5 Waarom vindt u dit? (zeer onprettig, onprettig, 
neutraal, prettig, zeer prettig)
• Ruimte voor voetgangers
• Ruimte voor terrassen
• Parkeren
• Gezelligheid 
• Te ver lopen vanaf de auto 
• (verkeers)veiligheid
• niet mogen fietsen

6 Wat vind u van de huidige autovrije situatie in 
vergelijking met hoe het eerder was?
• Prettiger
• Minder prettig
• Geen verschil, 

7 Wat maakt een bezoek aan de Doesburgse
binnenstad voor u nog aantrekkelijker?
• Meer terrassen
• Meer groen en water
• Groter of gevarieerde winkelaanbod
• Groter cultuuraanbod 
• Bewaakte fietsenstalling
• Meer parkeervoorzieningen
• Parkeervoorziening voor motor



1 Bent u een bewoner, een bezoeker of een ondernemer in dit gebied 
(Meipoortstraat, Ooipoortstraat en Kerkstraat)? (meerdere antwoorden mogelijk)

15%

66%

19%

Bewoner (N= 41)

Bezoeker (N= 176)

Ondernemer (N= 51)

Totaal: 268 personen gesproken
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2 Wat is de reden van uw bezoek aan de binnenstad?
(meerdere antwoorden mogelijk)

22%

19%

13%
26%

18%
1%

1%

Winkelen (N=80)

Horeca (N=67)

Cultuur en historie (N=45)

Boodschappen (N=93)

Werk (N=65)

Doorgaand, onderweg naar iets anders (N=2) Om naar mijn woning te gaan (N=3)
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3 Hoe bent u naar de binnenstad van Doesburg gekomen ? 

35%

1%
41%

19%

2%
1%

1%

Brommer, scooter (N=3)

Auto (N=91)

Fiets (N=106)

Lopen (N=50)

Openbaar vervoer (N=4)
Touringcar/georganiseerd reisgezelschap (N=1)

Scootmobiel (N=3)
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4 Het gebied waarin u loopt is tijdelijk auto-en fietsvrij tussen 11:00 uur en 
18:00 uur. Wat vindt u hiervan? 

6% 6%
9%

33%

46%

Zeer onprettig (N=16)

Onprettig (N=15)

Neutraal (N=24)

Prettig (N=87)

Zeer prettig (N=122)
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20%

40%

30%

10%

5 Waarom vindt u dit? (zeer onprettig, onprettig, neutraal, prettig, zeer prettig)

Zeer onprettig (N=9)
Ruimte voor voetgangers

Te ver lopen vanaf de autoNiet mogen fietsen

Overig
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7%
8%

8%

8%

38%

31%

Onprettig (N=10) Ruimte voor voetgangers

Ruimte voor terrassenOverig

Gezelligheid

Te ver lopen 
vanaf de auto

Niet mogen fietsen

5 Waarom vindt u dit? (zeer onprettig, onprettig, neutraal, prettig, zeer prettig)5



40%

10%

30%

20%

Neutraal (N=10)
Ruimte voor voetgangers

Overig

Gezelligheid

Niet mogen fietsen

5 Waarom vindt u dit? (zeer onprettig, onprettig, neutraal, prettig, zeer prettig)5



29%

22%18%

21%

9%
1%

Prettig (N=87)
Ruimte voor voetgangers

Overig

Gezelligheid

(Verkeers)veiligheid

Ruimte voor terrassen

Niet mogen fietsen

5 Waarom vindt u dit? (zeer onprettig, onprettig, neutraal, prettig, zeer prettig)5



29%

17%

1%
20%

1%

20%

10% 2%

Zeer prettig (N=122)
Ruimte voor voetgangers

Parkeren

Niet mogen fietsen

Gezelligheid

Niet mogen fietsen Overig

(Verkeers)veiligheid

Ruimte voor terrassen

Te ver lopen vanaf de auto

5 Waarom vindt u dit? (zeer onprettig, onprettig, neutraal, prettig, zeer prettig)5



6 Wat vind u van de huidige autovrije situatie in vergelijking met hoe het 
eerder was?

77%

12%

11%

Prettiger (N=179)

Minder prettig (N=28)

Geen verschil (N=26)
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7 Wat maakt een bezoek aan de Doesburgse binnenstad 
voor u nog aantrekkelijker? (meerdere antwoorden mogelijk)

13%

16%

29%17%

14%

10%

1%

14%

Meer terrassen (N=44)

Meer groen en water (N=53)

Groter of gevarieerder 
winkelaanbod (N=94)

Bewaakte fietsenstalling (N=56)

Meer parkeervoorzieningen 
(N=45)

Parkeervoorzieningen motor (N=4)

Overig (N=34)

7

17%

10%



7 Wat maakt een bezoek aan de Doesburgse binnenstad 
voor u nog aantrekkelijker?

Overig (N=34) N
Betere fietsfaciliteiten (fietsparkeren, oplaadpunten e-bike) 10
goedkoper of gratis parkeren 7
Versterken en behouden authenticiteit
Meer sfeer, bijvoorbeeld muziek. Behouden en versterken authenticiteit 3
Openbare toiletten 3

Fietsen toestaan 2
Leegstand verminderen 2

Betere bewegwijzering 2
Betaalbare winkels 2

Drinkfontein 1
Gemotoriseerd verkeer ontmoedigen 1
Parkeervoorziening voor ondernemers 1
Horeca centraliseren 1
Reclame 1
Schoonhouden prullenbakken 1
Stads groentetuin 1
Overig (geen mening of inhoudelijke bijdrage) 11
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Opmerkingen naar aanleiding van het onderzoek

Opmerkingen (N=70) N
Betere handhaving 15
Goede toegankelijkheid fietsers in autovrij gebied bewerkstelligen (o.a. 
i.v.m. gezondheidsredenen) 7
Mooie en/of gezellige stad 6
Duidelijke communicatie regels 5
Aanpassing tijden autovrij gebied 5

Betere fietsvoorzieningen (m.n. fietsparkeerplaatsen) 3
Seizoensgebonden autovrije binnenstad 3

Slechte toegankelijkheid met lichamelijke beperking 2
Meer of andere horeca 2

Verkeershinder buiten centrum 1
Duidelijke bewegwijzering 1
Tegenstander van een autovrij gebied 1
Minder horeca 1
Communicatie bedrijfsleven met B&W moet beter 1
Openbaar toilet realiseren 1
Overig 5
Betere handhaving 15



Wat is uw geslacht? 

40%

60%

Man (N=101)

Vrouw (N=153)



3% 5%

9%

16%

28%

28%

11%

Wat is uw leeftijd?

Jonger dan 25 (N=8)
25-34 jaar (N=12)

35-44 jaar (N=24)

55-64 jaar (N=74)

75 jaar of ouder (N=29)

45-54 jaar (N=43)

65-74 jaar (N=73)
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