Resultaten panelonderzoek verdieping binnenstandsmonitor
Inleiding
De gemeente Arnhem houdt eens in de twee jaar een groot onderzoek naar de kwaliteit van de
binnenstad, de binnenstadsmonitor. Onderdeel van de binnenstadsmonitor is een enquête onder
bezoekers van de binnenstad. Deze enquête is begin oktober 2016 gehouden. Aanvullend aan deze
enquête bestaat er bij betrokkenen en gebruikers van de binnenstadsmonitor een grote behoefte aan
"het verhaal" achter de cijfers (verdieping). Daarvoor is in oktober een onderzoek uitgezet onder de
panelleden waarin werd gevraagd naar de mening over de binnenstad; vooral de toelichting op de
antwoorden hierin erg belangrijk. In totaal hebben 2.044 panelleden de vragenlijst ingevuld; een
respons van 47%.

Verkeer in de binnenstad
We hebben gevraagd over welke aspecten op het gebied van verkeer in de Arnhemse binnenstad
men het meest tevreden is.
Men is het meest tevreden over:
 De bereikbaarheid per fiets (56%)
 Bereikbaarheid met openbaar vervoer (51%)
 De fietstallingsmogelijkheden (42%)
In onderstaande figuren is te zien wat de meest genoemde punten zijn in de gevraagde toelichting op
de antwoorden
Fietsstallingsmogelijkheden

"Gratis en bewaakte fietsenstallingen"

Bereikbaarheid met openbaar vervoer

"Goede busverbindingen van en naar de binnenstad"
Bereikbaarheid per fiets

"Goede fietspaden naar het centrum"

Het meest ontevreden zijn de panelleden over:
 De bereikbaarheid per auto (41%)
 De autoparkeermogelijkheden (33%)
In onderstaande figuren is te zien wat de meest genoemde punten zijn in de gevraagde toelichting op
de antwoorden
De bereikbaarheid per auto

De autoparkeermogelijkheden

"Centrumring en bereikbaarheid binnenstad met
de auto"

"Te weinig parkeerplaatsen en te duur"

De binnenstad
We hebben gevraagd over welke aspecten men het meest tevreden is in de Arnhemse binnenstad.
Men is het meest tevreden over:
 Aanbod van horeca voorzieningen (43%)
 Aanbod van culturele voorzieningen (20%)
In onderstaande figuren is te zien wat de meest genoemde punten zijn:
Horecavoorzieningen

"Voldoende aanbod en variatie horeca"
Het meest ontevreden zijn de panelleden over:
 Variëteit van de winkels (46%)
 De inrichting van de binnenstad (28%)

Culturele voorzieningen

"Voldoende aanbod culturele voorzieningen"

In onderstaande figuren is te zien wat de meest genoemde punten zijn in de gevraagde toelichting op
de antwoorden

Variëteit van winkels

De inrichting van de binnenstad

"Leegstand en veel dezelfde winkels"

"Leegstand, bestrating, Rijnkade, rommelig"

Bekendheid ontwikkeling en voorzieningen
De openbare ruimte van de zuidelijke binnenstad wordt opnieuw ingericht. We hebben het panel
gevraagd of men hier bekend mee is. 69% is hier bekend mee.
We hebben ook geïnformeerd naar de bekendheid van parkeerlocaties:
Bent u bekend met de volgende 2 parkeergarages?
 38% is bekend met parkeergarage Prinsenhof (bij het Provinciehuis) en 25% weet dat de
parkeergarage Prinsenhof in weekenden en op koopavond ook open is voor bezoekers met
de auto.
 63% is bekend met parkeergarage Rozet en 50% weet dat er onder cultureel centrum Rozet
een openbare, gratis bewaakte fietsenstalling is.

Winkelbehoefte
Tenslotte hebben we vragen gesteld over winkeltijden en winkelbehoefte. Hieronder staat een figuur
waarin panelleden aangeven welke winkeltijden het beste bij hen past.
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Winkeltijden van 10 - 19 uur zijn het meest populair bij de panelleden.
Bijna 40% van de panelleden heeft geen voorkeur voor een koopavond. Panelleden die wel
een voorkeur hebben, willen de koopavond het liefst op een donderdag (26%) of een vrijdag
(27%).
Bijna driekwart van het panel geeft aan geen behoefte te hebben aan een half jaarlijkse "shoppingnight".

Wat gaan we ermee doen?
Op het gebied van verkeer en bereikbaarheid in de binnenstad:
De gemeente bereidt een verbetering van de bewegwijzering voor van verschillende
parkeergelegenheden langs de Weerdjesstraat-Trans-Eusebiusplein-Oranjewachtstraat. Daarmee
wordt de bereikbaarheid van de(ze) parkeerlocaties verbeterd. Begin 2017 komt het Arnhems college
met een aanpak voor de bereikbaarheid van de Arnhemse binnenstad. Dat gaat ook over deze
onderwerpen. Daarin zullen de resultaten uit de binnenstadsmonitor en de reacties van het panel
worden meegenomen.
Op het gebied van beleving in de binnenstad:
De gemeente ontwikkelt samen met het Platform Binnenstad Arnhem een visie op de openbare
ruimte, waar een aantal concrete acties inzitten om de binnenstad te vergroenen. In 2017 zal dit
zichbaar worden voor de bezoekers.
Wat betreft de variëteit van de winkels; de gemeente heeft sinds 2016 een acquisitieteam. Dit team
benadert actief nieuwe retailers.
Platform Binnenstad Arnhem is samen met ondernemers in de binnenstad bezig om een voorstel te
maken voor aangepaste winkeltijden en een aangepaste koopavond, welke meer passen bij de
wensen van bezoekers

