
  

Valkenburg a/d Geul, 25 februari 2019. 

Raadsfractie VSP, 
p/a Hekerbeekweg 66, 
6301 EN Valkenburg a/d Geul. 
Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com  

Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul. 

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 41 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul. 

Geacht college, 

Ondanks een aantal recentelijke aanpassingen m.b.t. tot de taxiplaatsen op het Walramplein 
functioneert dit bij lange na niet. Volgens sommige taxichauffeurs, ondernemers, maar ook 
van omwonenden van het Walramplein is het Walramplein gewoon niet de geschikte locatie 
als taxistandplaats. Als mensen (en zeker mensen die hier niet bekend zijn) vanuit ons 
uitgaanscentrum naar de taxistandplaatsen aan het Walramplein moeten, zorgt dit voor de 
nodige overlast en problemen.  

Er komen door het hele jaar jeugdigen, ouderen, gezinnen naar o.a. het uitgangscentrum van 
Valkenburg en als ze dan een taxi willen nemen komt er heel veel speurwerk bij te pas om 
uiteindelijk de taxistandplaats op het Walramplein te vinden. Voor toeristen/dagjesmensen die 
hier voor de gezelligheid komen en terug naar huis/hotel willen, is dit een hele rare situatie. 
Deze mensen willen, na een gezellige avond, zo kort mogelijk bij het uitgaanscentrum een 
taxi nemen. Ook voor mensen slecht ter been, mensen met een rollator/rolstoelgebruikers en 
ouderen is het geen pretje als ze vanuit het uitgangscentrum van Valkenburg helemaal naar 
een uithoek van het Walramplein moeten lopen/gaan eer zij een taxi kunnen nemen.  
Eveneens maken wij ons ook zorgen om de veiligheid van deze mensen. Zeker als het donker 
is.  

Tevens wordt de overlast van dronken en baldadige gasten alleen maar groter als zij te lang 
door Valkenburg moeten lopen vooraleer ze een taxi kunnen pakken. Denk hierbij aan 
geluidsoverlast (schreeuwen), wildplassen, bekrassen van de mergelmuren, vernielingen en 
het dumpen van troep. 

Daarnaast kunnen taxichauffeurs beter een oogje in het zeil houden als zij dicht bij het 
uitgaanscentrum kunnen parkeren. Als toeristenplaats bij uitstek moet je gewoon zorgdragen 
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dat bezoekers, indien zij een taxi wensen, deze zo kort als mogelijk bij het uitgangscentrum 
moeten kunnen nemen en niet op een te ver afgelegen plein. Een taxibedrijf moet mensen een 
goede service, garantie en veiligheid kunnen bieden en onze gemeente moet daar gewoon een 
positieve bijdrage aan leveren.  

Er is behoefte als mensen gebruik willen maken van een taxi, ze kunnen instappen bij het 
Grendelplein en/of het afgesloten winkelcentrum (alleen voor ouderen/mensen slecht ter 
been) en dat er taxistandplaatsen komen bij de Pelerinstraat. Uiteraard moet er wel sprake zijn 
van gematigde snelheden (stapvoets rijden) en overlast. Hier zullen dan ook goede 
(schriftelijke) afspraken over gemaakt moeten worden met de taxibedrijven. En het is ook de 
bedoeling dat er na 1 jaar een gedegen evaluatie plaats gaan vinden. 

N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 41 RvO aan u stellen die wij 
graag schriftelijk beantwoord willen zien: 

• Is het college het met ons eens dat de huidige taxistandplaatsen op het Walramplein 
niet de geschikte locatie is? 

• Is het college bereid om er zorg voor te dragen dat taxigebruikers kunnen in-/
uitstappen bij het Grendelplein en op vaste plaatsen in het afgesloten winkelcentrum 
van Valkenburg? 

• Is het college bereid om er zorg voor te dragen dat er taxistandplaatsen komen bij de 
Pelerinstraat?  

Namens de VSP fractie, 

Jef Kleijnen. 


