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TERINZAGELEGGING 

HERSCHIKKING PARKEERMOGELIJKHEDEN CENTRUMGEBIED  
VANAF OPENING PARKEERGARAGE AAN DE KEI 

 

Inleiding 

Medio mei 2016 wordt de nieuwe parkeergarage Aan de Kei geopend. Met de opening van de 

parkeergarage vervalt de parkeercapaciteit in vergunningensector Villa Via Nova en komt het 

Berkelplein weer volledig beschikbaar als parkeerterrein. Het College van B&W is voornemens om de 

parkeermogelijkheden voor vergunninghouders en bezoekers in het centrumgebied te herschikken. 

Het maatregelenpakket ligt vanaf maandag 7 december 6 weken ter inzage bij het KCC van de 

gemeente Valkenburg a/d Geul (Polfermolen, Plenkertstraat 50) en is tevens digitaal raadpleegbaar 

via www.bereikbaarvalkenburg.nl. Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een 

ieder zijn zienswijze over het voorgenomen maatregelenpakket naar voren brengen bij het College 

van B&W. Schriftelijke zienswijzen kunnen gedurende bovengenoemde termijn naar voren worden 

gebracht per adres: Gemeente Valkenburg a/d Geul (t.a.v. College van B&W), Postbus 998, 6300AZ 

Valkenburg. U wordt verzocht in uw brief te vermelden: ‘zienswijze herschikking 

parkeermogelijkheden centrumgebied'. Voor vragen of het indienen van mondelinge zienswijzen kan 

contact opgenomen worden met Dirk Moorees via het mailadres: communicatie@valkenburg.nl . Op 

dit adres kunt u uw contactgegevens achterlaten en wordt u teruggebeld. 

 
 

Samenvatting 

Vanaf de opening van parkeergarage Aan de Kei (medio mei 2016) worden de volgende 

parkeerbeleidswijzigingen in het Centrum doorgevoerd: 

 

 De huidige parkeervergunningsectoren Villa Via Nova en Walramplein worden samengevoegd tot 

één nieuwe sector Centrum. 

 Het parkeerdek boven Jan Linders (53 parkeerplaatsen) wordt primair beschikbaar gesteld aan 

bewoners in het Centrumgebied (vergunninghouders); 

 Parkeerterrein Walramplein wordt sec beschikbaar gesteld aan bezoekers. 

 De maximale parkeerduur van 2 uur op de parkeerterreinen Walramplein en Berkelplein wordt 

opgeheven;  

 Parkeerterrein Berkelplein wordt beschikbaar gemaakt als parkeerterrein voor zowel bezoekers 

(betaald parkeren) als de betaalde maandvergunning. Voor bewoners worden de stroken rondom 

het Berkelplein (strook tegenover de Rabobank en haaksparkeerstrook voor de flats) ingericht als 

vergunninghoudersparkeerplaatsen, middels een zogenaamde E9-zone. 

 Het parkeerterreinen Geulpark wordt beschikbaar gesteld als parkeerlocatie waar ook geparkeerd 

mag worden door parkeervergunninghouders van de nieuwe sector Centrum. 

 Uitgifte van nacht- en weekend abonnementen in parkeergarage Aan de Kei wordt mogelijk 

gemaakt voor bewoners in het centrumgebied (aantal uit te geven abonnementen is afhankelijk 

van de beschikbaarheid van parkeercapaciteit in de parkeergarage in de praktijk). 

 De haalbaarheid wordt onderzocht c.q. het gesprek met Stichting Jeugdbeweging Valkenburg 

wordt aangegaan om de Rolschaatsbaan blijvend te kunnen inzetten als parkeerterrein. 

 De haalbaarheid wordt onderzocht c.q. het gesprek met ontwikkelaar BOJ wordt aangegaan om 

Parkeerterrein Villa Via Nova zolang als mogelijk te handhaven. 

 De voorgenomen samenvoeging van parkeervergunningensectoren Villa Via Nova en Walramplein 

wordt vanaf medio december 2015 formeel ter inzage gelegd. 

 Na de terinzagelegging volgt een definitief collegebesluit (medio Q1 2016) en worden de 

wijzigingen verankerd in de parkeerregelgeving (aanwijsbesluit, besluit privaatrechtelijke 

parkeertarieven en parkeer(belasting)verordening), waarbij de aanpassing van de 

parkeer(belasting)verordening een besluit betreft van de gemeenteraad. 

 

 

http://www.bereikbaarvalkenburg.nl/
mailto:communicatie@valkenburg.nl
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1. Probleemstelling          

 

Medio mei 2016 wordt de nieuwe parkeergarage Aan de Kei geopend. Met de opening van de 

parkeergarage vervalt de parkeercapaciteit in vergunningensector Villa Via Nova en komt het 

Berkelplein weer volledig beschikbaar als parkeerterrein. Om de vergunninghouders in het centrum 

in de nieuwe situatie voldoende parkeerplaatsen aan te kunnen bieden, is er een herschikking nodig 

van de parkeermogelijkheden in het centrumgebied.  

  

Een samenhangend pakket van beleidswijzigingen wordt in deze bespreeknotitie uiteengezet en zal 

na toelichting in de Raadscommissie (24 november) en aansluitend een formele inspraakronde 

bestuurlijk worden verankerd in de gemeentelijke parkeerregelgeving. De noodzakelijke aanpassing 

van de parkeer(belasting)verordening zal in Q1 2016 door de gemeenteraad bekrachtigd moeten 

worden voordat tot uitvoering kan worden overgegaan.     

 

2. Doel van het beleid          

 

Een herschikking van de parkeermogelijkheden voor vergunninghouders en bezoekers in het 

centrumgebied die bijdraagt aan een klantvriendelijk en gastvrij parkeerbeleid voor bewoners, 

ondernemers en bezoekers. 

 

3. Verhouding tot bestaand beleid        

 

De herschikking van de parkeermogelijkheden in het centrumgebied is een nadere uitwerking van de 

raadsbesluiten rondom het centrumplan en het daarmee samenhangende maatregelenpakket 

“Parkeren Valkenburg”. 

 

4. Maatregelen       

 

Samenvoeging van 2 vergunninggebieden en een herschikking  

van parkeermogelijkheden in het centrum 

Met het wegvallen van parkeerterrein Villa Via Nova zijn er in de openbare ruimte van de 

gelijknamige vergunningensector in de loop van 2016 geen parkeerplaatsen meer beschikbaar. Dit 

maakt een samenvoeging met vergunningensector Walramplein een logische keuze. Hierdoor 

ontstaat er één sector Centrum met in totaal (stand oktober 2015) 195 vergunninghouders (waarvan 

168 1e vergunningen en 27 2e vergunningen). Een veel gehoorde klacht onder 

parkeervergunninghouders in het centrum is het beperkt kunnen uitwijken naar alternatieve 

parkeerlocaties op piekmomenten. Dit is begin 2014 deels opgelost door alle grote parkeerterreinen 

rondom het centrumgebied aan te wijzen als parkeerlocatie waar op geparkeerd mag worden door 

vergunninghouders van sector Centrum. Aan deze lijst wordt ook parkeerterrein Geulpark 

toegevoegd.  

   

Parkeerdek Jan Linders voor bewoners en Walramplein voor bezoekers 

 Vanuit ondernemers komen er klachten over de bezetting van het Walramplein door 

vergunninghouders. Sinds de invoering van het vergunningengebied Walramplein (in 2013) 

kunnen bewoners van het centrum daar met een bewonersvergunning parkeren. Daardoor is de 

bezetting toegenomen met (lang)parkeerders waardoor er minder plek is voor klanten. 

Anderzijds klagen bewoners van de sector Walramplein over de hoge parkeerdruk waardoor zij 

met hen vergunning regelmatig geen plek kunnen krijgen. Een extra ingreep die voor meer 

“bescherming” van vergunninghouders in het centrumgebied moet zorgen is het exclusief 

bestemmen van het parkeerdek boven Jan Linders voor deze doelgroep. Door anderzijds geen 

bewonersvergunningen meer toe te staan op het Walramplein, is dit voor beide doelgroepen een 

acceptabele oplossing. In de praktijk blijkt dat bezoekers van het centrum het parkeerdek lastig 

weten te vinden. Bewoners kunnen specifiek hierover geïnformeerd worden en zullen dit terrein 

wel goed weten te vinden, waarmee een efficiëntere benutting van de beschikbare 
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parkeerplaatsen kan plaatsvinden. Jan Linders (dat momenteel het parkeerdek huurt van de 

gemeente) heeft in oriënterende gesprekken aangegeven bereid te zijn om mee te werken aan 

deze beleidswijziging. Wel pleiten zij daarbij voor een mogelijkheid dat zij hen klanten kunnen 

tegemoetkomen in een korting op het parkeertarief, zoals zij dat nu ook op het dek als service 

bieden. De gesprekken hierover met Jan Linders zullen moeten worden geformaliseerd ten 

einde de huurovereenkomst te beëindigen.  

 De primaire doelgroep van het parkeerdek worden bewoners van het centrumgebied 

(vergunnighouders). Er worden daarbij maximaal zoveel vergunningen uitgegeven als dat er 

parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Dit betreft dan een aanvulling/optie bovenop de reguliere 

bewonersvergunning. Dat rechtvaardigt dan ook een aangepast (hoger) tarief, immers men 

krijgt dan de garantie op een beschikbare plaats in het centrum. Mocht de interesse voor deze 

parkeerplaatsen bij bewoners kleiner zijn dan de 53 beschikbare parkeerplaatsen kan alsnog, 

later in het traject, besloten worden om de vergunningen ook beschikbaar te stellen voor 

andere sociaal en/of economisch gebondenen.  

 Aandachtspunt: Het parkeerdek boven Jan Linders is eigendom van Stichting Pensioenfonds 

Fysiotherapie. De gemeente huurt het parkeerdek van de Stichting en heeft het terrein 

doorverhuurd aan Jan Linders. Met Jan Linders zijn zoals bekend oriënterende gesprekken 

gevoerd over voorgenomen beleidswijzigingen, zij staan positief tegenover de voorgenomen 

wijzigingen.  In het contract met de Stichting staat dat het parkeerdek aangewend moet worden 

voor kortparkeren. Met de Stichting moet nog hierover gesproken worden.   

 Deze beleidsmaatregel wordt verankerd in het aanwijzingsbesluit betaald- en 

vergunningparkeren (bevoegdheid College van B&W) en de parkeerbelastingverordening 

(bevoegdheid gemeenteraad). 

 

Opheffen maximale parkeerduur op Walramplein en Berkelplein 

 De opening van de nieuwe parkeergarage dient tevens als aangrijpingspunt om de maximale 

parkeerduur van 2 uur op te heffen op de parkeerterreinen Walramplein en Berkelplein. Deze 

parkeerlocaties krijgen een doorlopend uurtarief. Daarmee zijn het voor dagjesmensen en 

toeristen relatief dure parkeerterreinen maar wordt het niet onmogelijk gemaakt om langer te 

blijven staan. Dit past in een klantvriendelijk en gastvrij parkeerbeleid. Dit betekent dat de 

verwijzing “maximaal 2 uur parkeren” op de parkeerbebording aangepast dient te worden.  

 Ten aanzien van het Berkelplein is tevens het voorstel om de betaalde maandvergunning 

beschikbaar te stellen. In het recente verleden, voordat het tijdelijk winkelcentrum op het 

Berkelplein was gehuisvest, was deze maandvergunning ook voor dit parkeerterrein beschikbaar.   

 Deze beleidsmaatregel wordt verankerd in het aanwijzingsbesluit betaald- en 

vergunningparkeren (bevoegdheid College van B&W) en de parkeerbelastingverordening 

(bevoegdheid gemeenteraad). 

 

Onderzoeken of de Rolschaatsbaan behouden kan blijven als parkeerlocatie 

 Parkeerterrein Rolschaatsbaan is aangelegd als tijdelijk parkeerterrein voor de bouwperiode van 

het centrumplan. Voorheen was dit terrein verhuurd aan de Stichting Jeugdbeweging 

Valkenburg als speelplek voor de jeugd. Met de Stichting is overeengekomen dat na de tijdelijke 

periode als parkeerterrein (na oplevering Berkelplein door Hurks), dit terrein weer door hen 

gebruikt kan worden.  

 De ligging van dit parkeerterrein en de capaciteit ervan is dusdanig gunstig dat een 

heroverweging hiervan wordt voorgesteld. Daarmee ontstaat enerzijds een extra capaciteit op 

piekdagen voor centrumbezoekers en blijft anderzijds een extra overloopmogelijkheid voor 

vergunninghouders bestaan. Daartoe zal wel overeenstemming bereikt dienen te worden met de 

Stichting.   

 Deze beleidsmaatregel wordt verankerd in het aanwijzingsbesluit betaald- en 

vergunningparkeren (bevoegdheid College van B&W) en de parkeerbelastingverordening 

(bevoegdheid gemeenteraad). 
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Uitgifte van nacht- en weekendabonnementen in parkeergarage Aan de Kei 

 De uitgifte van nacht- en weekend abonnementen in parkeergarage Aan de Kei wordt mogelijk 

gemaakt voor bewoners in het centrumgebied. Het maximaal aantal uit te geven abonnementen 

is afhankelijk van de beschikbaarheid van parkeercapaciteit in de parkeergarage in de praktijk.  

 Deze abonnementen zijn een aanvullende optie naast de reguliere bewonersvergunning. Deze 

abonnementen worden beschikbaar gesteld na de opstartfase van de parkeergarage. Na circa 4 

à 5 maanden wordt duidelijk welke restcapaciteit er in de avond- en nachturen beschikbaar is 

om in te zetten voor deze doelgroep. Het voor deze categorie toe te passen abonnementstarief 

wordt nog door het College bepaald en vastgelegd in Q1 2016. Dit gebeurt in een zogenaamd 

“besluit privaatrechtelijke parkeertarieven”.  

 Deze beleidsmaatregel wordt verankerd in een besluit privaatrechtelijke parkeertarieven 

voor parkeren achter de slagboom (bevoegdheid College van B&W) 

  

Parkeerterrein Villa Via Nova zo lang als mogelijk handhaven 

 De haalbaarheid te onderzoeken c.q. het gesprek met ontwikkelaar BOJ aangaan om 

Parkeerterrein Villa Via Nova zo lang als mogelijk te handhaven. 

 

5. Gevolgen (aanbesteding, personeel, communicatie, financieel)    

 

Financieel: 

 De financiële consequenties van de maatregelen uit dit collegevoorstel worden volledig 

opgevangen dan wel bekostigd vanuit de reguliere parkeerexploitatie.       

 

Communicatie en inspraak:  
 De hoofdlijnen van deze bespreeknotitie worden toegelicht in de Raadscommissie van 24 

november 2015. 

 De voorgenomen samenvoeging van parkeervergunningensectoren Villa Via Nova en 

Walramplein wordt medio december 2015 6 weken formeel ter inzage gelegd. 
 Na de terinzagelegging neemt het College in Q1 2016 een besluit over de definitieve nieuwe 

indeling en worden de beleidswijzigingen verankerd in het aanwijsbesluit (college bevoegdheid) 
en parkeer(belasting)verordening (raadsbevoegdheid). 

 

6. Bijlagen           

 

Separaat bijgevoegd: kaart en tabel sector centrum  

  



Voorstel sector Centrum (vanaf medio mei 2016)  
 

 
  

 Naam Sector 

 Centrum-Oost 

 Centrum-West 

 Nieuweweg 

 Oosterbeemd 

 Hekerbeek 

 ventweg Nieuweweg 

 Daalhemerweg 

 Broekhem-Zuid 

 Station 

 Centrum (voorheen sectoren Villa Via Nova & Walramplein) 

 Sector 10 

Centrum 

Broekhem 

-zuid 
Station 

Centrum- 

West 

Ventweg 

Nieuweweg 

Nieuweweg 

Hekerbeek 

Centrum- 

Oost 

Oosterbeemd 

Daalhemerweg 

10 



Voorstel parkeermogelijkheden vergunninghouders sector Centrum (vanaf medio mei 2016)  
 
 

 

 

Parkeerterrein 
Villa Via Nova vervalt 

 

Parkeerdek  
Jan Linders: 

sec vergunninghouders 

 

Parkeergarage Aan de Kei 
nacht- en weekendabo’s 

afhankelijk van 
beschikbaarheid 

 

Walramplein 
tijdens betaaltijden 

sec bezoekers 

 

Parkeerterrein  
Valkenheim 

 

Parkeerterrein  
Prinses Margrietlaan 

 

Parkeerterrein  

Odapark 

Parkeerterrein  
Berkelplein 

 

Parkeerterrein  

Rolschaatsbaan 

Parkeerterrein  

Geulpark 



Voorstel sector Centrum (vanaf medio mei 2016) 
 
Uitgiftebeleid bewonersvergunningen (ongewijzigd): 
Per adres komt men in aanmerking voor 1 vergunning op kenteken. Indien men niet in het bezit is van parkeergelegenheid op eigen terrein kan men een 2e 
vergunning op kenteken aanvragen.  
 
NB: op basis van de recente uitgiftecijfers zijn er in sector Centrum 168 1e vergunningen en 27 2e vergunningen afgegeven.  
In totaal 195 parkeervergunningen. De verdeling over de sectoren is als volgt: Villa Via Nova (ca. 40%) en Walramplein (ca. 60%). 
 
Wie kan deze bewonersvergunning aanvragen (ongewijzigd)? 
Een vergunning kan alleen aangevraagd worden door bewoners die ingeschreven staan op een adres dat onderdeel uitmaakt van deze 
vergunninghouderssector. 
 
De volgende straten/adressen maken onderdeel uit van deze sector: 

 Dr Erensstraat; 

 Jan Deckerstraat;  

 Lindenlaan;  

 Louis van der Maesenstraat;  

 Passage;  

 Poststraat;  

 Reinaldstraat;  

 Sint Pieterstraat; 

 Theodoor Dorrenplein. 

 Avondpoelstraat; 

 Berkelstraat;  

 Bogaardlaan;  

 de Guascostraat;  

 Engelbertstraat;  

 Grotestraat Centrum;  

 Gosewijnstraat;  

 Halderstraat; 

 Het Bat;  

 Hovetstraat;  

 Kerkstraat;  

 Maternusstraat;  

 Muntstraat; 

 Neerhem (huisnummers 1 t/m 23, 2 t/m 14: weggedeelte tussen Berkelstraat en Berkelplein) 

 Palankastraat;  

 Tienschuurstraat;  

 Walramplein;  

 Walravenstraat. 
 
Waar kan met deze bewoners- en bezoekersvergunning geparkeerd worden (gewijzigd)? 
 

 

huidige situatie (oktober 2015)

naam parkeerlocatie beschikbaar voor sector(en)
# pp exclusief

vergunninghouders

# pp combi betaald parkeren

 en vergunninghouders
# pp overloopterreinen

Villa Via Nova Villa Via Nova 110

Valkenheim Villa Via Nova & Walramplein 195

Walramplein Walramplein 112

Berkelplein (ventweg) Walramplein 9

Berkelplein (oostzijde terrein) Walramplein 45

Odapark & Pr. Margrietlaan Centrum 411

Rolschaatsbaan Centrum 63

Neerhem West Walramplein 10

19 267 669

subtotaal # pp Villa Via Nova 779

subtotaal # pp Walramplein 845

totaal # pp Villa Via Nova & Walramplein 955

voorstel nieuwe situatie (medio mei 2016)

naam parkeerlocatie beschikbaar voor sector
# pp exclusief

vergunninghouders

# pp combi betaald parkeren

 en vergunninghouders
# pp overloopterreinen

Villa Via Nova Centrum

Valkenheim Centrum 195

Walramplein Centrum

Berkelplein (E9) Centrum 80

Odapark & Pr. Margrietlaan Centrum 411

Rolschaatsbaan Centrum 63

Parkeerdek Jan Linders Centrum 53

Parkeergarage Aan de Kei Centrum

Geulpark Centrum 205

Neerhem West Walramplein 10

133 0 874

totaal # pp Centrum 1007

parkeerterrein vervallen

pterrein buiten betaaltijden (tussen 20.00 en 11.00) beschikbaar voor vergunninghouders

uitgifte nacht- en weekendabonnementen afhankelijk van beschikbaarheid


