
Valkenburg a/d Geul, 2 juli 2017. 
 
VSP, 
p/a Grachtstraat 23, 
6305 AM Schin op Geul. 
 
Aan: de raad en het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Valkenburg a/d Geul. 
         per mail: info@valkenburg.nl  
 
 
Brandbrief 
 
Geachte raad en college, 
 
Meerdere malen hebben wij bij u aan de bel getrokken over het 
rampzalige digitale parkeervergunningensysteem dat van kracht is 
geworden vanaf 1 juli jl. en vooral voor de grote commotie die hierdoor 
ontstaan is bij heel veel mensen in de buurten die hier nu mee te maken 
hebben. Het schijnt dat vooral het college onder aanvoering van 
wethouder Jan Vermeer ziende blind en horende doof is.  En de 
commotie speelt niet alleen in Broekhem-Zuid, zoals door sommige 
gesuggereerd wordt, maar in alle buurten, die hier nu mee te maken 
hebben. Dus ook in Valkenburg-Centrum, de Hekerbeek en de 
Nieuweweg. In een recentelijk schrijven van P1 aan de inwoners die te 
maken hebben met het digitale parkeervergunningensysteem dat vanaf 1 
juli jl. van kracht is geworden in deze gemeente laat men met trots 
weten hoeveel bewoners zich digitaal aangemeld hebben. De essentiële 
vraag die jullie je hierbij moeten stellen is of men nog wel een andere 
keus had. Zijn jullie wel op de hoogte hoeveel mensen die geen PC en 
of Smartphone hebben en niet kunnen omgaan met internet hulp van 
derden hebben moeten inroepen om zich aan te melden? Er zijn nog 
genoeg mensen die er totaal niets van snappen. Wat je ook in het 
schrijven van P1 tegenkomt is dat mensen telefonisch of per SMS hun 
bezoek telefonisch kunnen aanmelden. Ik heb hierover telefonisch 
contact opgenomen met P1. En wat schets mijn verbazing? Dit kan 
alleen als je je niet digitaal aangemeld hebt. Dus doet zich het volgende 
probleem voor. Er zijn mensen die zich digitaal door hulp van derden 
aangemeld hebben. Dit zijn mensen die niet weten om te gaan met een 
PC, smartphone en internet. Maar omdat zij digitaal aangemeld zijn, 
wordt van hun verwacht dat zij hun bezoek ook digitaal aanmelden. Dit 
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is echt de wereld op zijn kop. Ook de toezegging dat de kraskaart 
gehandhaafd blijft tot 1 januari 2018 is volstrekt tegenstrijdig met een 
uitspraak van wethouder Jan Vermeer naar de media toe namelijk dat de 
kraskaart zolang gehandhaafd blijft totdat iedereen met het nieuwe 
digitale parkeervergunningsysteem zou kunnen omgaan. Het is ook 
totaal tegenstrijdig met de opdracht die de raadadviescommissie EFTR 
op woensdag 21 juni 2017 afgegeven heeft en dat was het oude en het 
nieuwe systeem tot 1 januari 2018 naast elkaar laten lopen om dit dan 
vervolgens grondig te evalueren. De wethouder zou dit voorleggen 
tijdens de eerstvolgende collegevergadering. En dan komt men met een 
alternatief dat in feite niets voorstelt. Het zou essentieel moeten zijn 
dat er sprake moet zijn van het kunnen gebruiken van het oude 
en het nieuwe systeem. Vergelijk het maar met het gewone 
parkeren.  Mensen die niet met de app willen/kunnen parkeren 
hebben de mogelijkheid om gewoon te betalen! in feite is dit 
hetzelfde als met een brief schrijven: jonge en moderne mensen 
communiceren digitaal; vooral oudere mensen en mensen 
zonder PC of smartphone schrijven brieven of kerstkaarten. Men 
heeft de postzegel toch ook niet afgeschaft!!!! Ook is tijdens deze 
commissie en ook door ons expliciet aan de orde gesteld waarom 
mensen zouden moeten betalen voor parkeervergunningen en hun 
bezoek. Er wordt toch niet handhavend opgetreden, er is sprake van 
rechtsongelijkheid en deze inwoners hebben al meer dan genoeg 
overlast van de vele evenementen die in Valkenburg gehouden worden. 
Waarom moet je deze mensen als melkkoe blijven gebruiken om de 
gemeentekas te spekken. Dat zou je toch niet mogen willen. 
 
Ook zijn er nogal wat mensen die zich het volgende afvragen: gaat het 
foutparkeren door toeristen straks niet toenemen, wanneer er geen 
parkeerkaart op het dashboard hoeft te liggen? Wellicht zou het goed 
zijn wanneer bewoners straks een sticker of toch een kaart in de auto 
kunnen blijven leggen. Zeker wanneer er in de beginfase niet 
gehandhaafd wordt zal het aantal foutparkeerders zonder kaart 
toenemen.  Bewoners vrezen dat ze hun auto niet meer in hun eigen 
straat kunnen parkeren omdat er geen vrije plek mee is. Neem dit ook 
eens in overweging mee. 
 
N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen aan u stellen: 

 Is de raad en het college alsnog bereid gedurende de periode van 
minstens een jaar het oude en het nieuwe 



parkeervergunningensysteem te handhaven en voordat men tot 
een definitief besluit komt, het eerst grondig te evalueren? 

 Is de raad en het college bereid om bewoners niet meer te 
laten betalen voor een parkeervergunning en het mogen 
ontvangen van hun bezoek? 

 Gaat de raad en het college ermee akkoord dat wanneer mensen 
hun bezoek willen aanmelden dit ook ten allen tijden telefonisch of 
via een SMS-bericht kan? 

 Geldt, qua parkeren in de nieuwe regeling, nog steeds de 
gebiedsindeling? Dit is nergens duidelijk gecommuniceerd. Waar 
mag je bezoek (op jouw kosten) parkeren wanneer de eigen buurt 
vol auto's staat? 

In afwachting op een reactie uwerzijds, namens de VSP, 
 
Jef Kleijnen 
 


