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VVD Raadsfractie Valkenburg aan de Geul 
 

 
Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders Valkenburg aan de Geul  
Betreft: schriftelijke vragen krachtens Artikel 41 Reglement van Orde 
Datum: 8 oktober 2018 
 
 
Geacht College, 
 
Onze fractie volgt de ontwikkelingen op en rond het Walramplein op de voet, zeker gezien het feit 
dat dit nog een uitwerking is van het vorige coalitieakkoord van VVD, AB en PGP. 
 
De ondernemers zijn steeds positief geweest over de ontwikkelingen van het Walramplein en zijn 
zich er ook van bewust dat het enig ongemak met zich brengt om tot een mooi resultaat te komen. 
Ondanks dat zij al veel last hebben ondervonden van de diverse reconstructiewerkzaamheden 
hebben zij nooit geklaagd. 
 
Nu echter is de grens van tolerantie bijna bereikt.  
 
De betrokkenen hebben nu de noodklok geluid en bij de VVD aangeklopt. 
 
Blijkens onze informatie zijn er veel klachten over het parkeren op het Walramplein.  
Alle vergunninghouders staan geparkeerd op het Walramplein, terwijl het onlangs gerenoveerde 
Berkelplein nagenoeg leeg staat.  
Het Walramplein is steeds bedoeld voor kort-parkeren (van 11:00 uur tot 20:00 uur maximaal 2 
uur) en toch staan er vergunninghouders de gehele dag geparkeerd.  
De klanten van de ondernemers, die naar de mening van de VVD meer dan lang genoeg hebben 
gewacht totdat het Walramplein klaar was voor gebruik en daarnaast nog diverse ongemakken 
zoals rioleringsproblematiek (ondergestroomde winkel, winkel niet bereikbaar etc ) hebben moeten 
ondervinden, kunnen daardoor niet parkeren op het Walramplein. 
 
Door de klanten van de betrokken ondernemers wordt steen en been geklaagd en de omzet van 
de ondernemers daalt zienderogen. Zij moeten toch echt hun brood kunnen verdienen. 
Met het oog op het voorstel dat de eerste parkeerkaart wellicht gratis wordt zal dit 
vergunningparkeren wellicht nog meer toenemen en de ondernemers aan het Walramplein maken 
zich daarover ernstige zorgen. En dan hebben we het nog niet eens over de noodzaak van het 
Walramplein als parkeerterrein voor klanten van alle winkels, terrassen en restaurants. De 
economische motor van ons gezellige stadje!  
Er dient een acceptabele balans te komen zodat zowel de vergunningshouders maar zeer zeker 
de klanten kunnen parkeren, zodat noch inwoners noch ondernemers worden geschaad. 
 
 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De VVD verzoekt u derhalve om aanvullende informatie. 
 
 
 
Vragen 
 

1. Hoeveel parkeerplaatsen waren er in de oude situatie en hoeveel plaatsen zijn er in de 
nieuwe situatie? 

2. Hoe is het gebruik (de bezetting) van de parkeerplaatsen in de oude situatie en wat is de 
verwachting van het nieuwe gebruik? 

3. Welke inwoners mogen gebruik maken van de zone waar het Walramplein onder valt? 
4. Wat is de te verwachten stijging van gebruik van parkeerplaatsen op het Walramplein door 

vergunninghouders, wanneer de eerste vergunning gratis zal zijn? 
5. Welke scenario’s met betrekking tot het gebruik van het Walramplein door 

vergunninghouders zijn in overweging genomen en welke criteria zijn gehanteerd om te 
komen tot de keuze verwoordt door de wethouder? 

6. Zijn er metingen verricht om te zien hoeveel vergunningenhouders de parkeerplaatsen 
gedurende de gehele dag bezet houden? 

7. Hoeveel is dit ten opzichte van het totaal? 
8. Hoe staat dit in verhouding tot de periode voordat het Walramplein werd gerenoveerd en de 

beloftes die zijn gemaakt ten opzichte van de ondernemers? 
9. Hoe denkt het college de ondernemers tegemoet te komen/te vergoeden met het oog op de 

continue derving van inkomsten? 
10. Is het mogelijk om parkeervergunninghoudende centrum-inwoners toegang te geven tot het 

Berkelplein in plaats van het Walramplein? Dit geeft minder gedoe bij evenementen en 
zorgt ervoor dat kort-parkeerders dichterbij de ondernemers kunnen parkeren? 

11. Is het een mogelijkheid om alle vergunninghouders op het Berkelplein te laten parkeren en 
het Walramplein betaald parkeren voor winkelpubliek, horeca-gasten en andere 
bezoekers? En het parkeren op het Walramplein zonder tijdslimiet toe te staan, dus 
gewoon betalen voor de tijd die je er staat (betaling zoals ook al mogelijk is met de 
Valkenburg-pas). 

 
 
 
 
 
          Bianca Rooding-Eurlings                                                            Nelleke Gilissen 
 


