
Valkenburg a/d Geul, 30 mei 2017. 

 

VSP (Valkenburgse Seniorenpartij), 
p/a Hekerbeekweg 66, 

6301 EN Valkenburg a/d Geul. 

Tel: 06-11567995. 
 

 Aan: de raad en het college van B&W van de gemeente Valkenburg 

a/d Geul, 

per mail: info@valkenburg.nl 

 

Geachte raad en college, 
 

Begin mei 2017 hebben de inwoners in de buurten waar een 

vergunning voor te parkeren van toepassing is een nieuwsbrief van 
de gemeente ontvangen. Daarin wordt o.a. aangegeven dat de 

gemeente Valkenburg a/d Geul per 1 juli 2017 overgaat op digitaal 

parkeren. Zowel een parkeervergunning als ook een 
bezoekersregeling kun je nu alleen nog digitaal aanvragen. Een 

extern bedrijf  P1 gaat dit verzorgen. Dit schrijven heeft veel 

commotie veroorzaakt bij heel veel mensen. Het blinkt uit van 
onduidelijkheden en roept heel veel vragen op zoals: 

 

    Waarom wordt er geen rekening gehouden met mensen die geen 
PC, smartphone hebben en/of niet met internet kunnen omgaan. 

Vooral oudere mensen schijnen hier nogal wat problemen mee te 

hebben. 
    Als mensen zich al digitaal willen aanmelden komen zij thuis van 

een koude kermis. Want je komt er gewoon niet uit. 

    Als je vragen stelt aan P1 word je van het kastje naar de muur 
gestuurd. Want niemand schijnt iets te weten. Soms word je terug 

naar de gemeente gestuurd of andersom. 

    Er is ook sprake van laaggeletterdheid binnen deze gemeente. 
Waar kunnen deze mensen terecht is de essentiële vraag die je hier 

kan stellen. 

    Waarom heeft men alleen een schrijven laten uitgaan. Men had 
toch op zijn minst een informatiebijeenkomst kunnen beleggen. 

    Ook is er door het schrijven de nodige onduidelijkheid ontstaan 

wat het nu precies gaat kosten. 
    Tevens vinden heel veel mensen dat hun privacy wordt 

aangetast. 

 
Graag zouden wij u het volgende willen verzoeken: 

 



    Bent u bereid om op zeer korte termijn 1 of meerdere 

informatiebijeenkomsten te beleggen. 

    Bent u bereid om mensen die niet in het bezit zijn van een PC, 
smartphone en bekend zijn met internet om deze en alternatief te 

bieden. 

    Bent u bereid om mensen binnen onze gemeente een helpende 
hand te bieden als zij deze nodig hebben. 

 

De essentiële vraag wat wij ook nog aan u willen stellen is waarom 

mensen in diverse buurten moeten betalen voor een 

parkeervergunning en voor het ontvangen van hun bezoek. Dat is 

toch de wereld op zijn kop. Het parkeervergunningensysteem is in 
het leven geroepen om deze buurten te ontlasten bij evenementen. 

Er zou handhavend opgetreden worden tegen foutparkeerders. Daar 

is tot nu toe vrijwel niets van terechtgekomen. Het is toch gewoon 
te gek voor woorden dat je inwoners laat betalen om de overlast van 

evenementen een halt toe te roepen. Je gebruikt volgens ons deze 

inwoners gewoon als melkkoe. 
 

Het allerbeste zou zijn als je het betaald vergunningsparkeren en 

mensen laten betalen voor hun bezoekers gewoon afschaft.  Bent u 
hiertoe bereid? 

 

Namens de VSP, 
Jef Kleijnen. 


