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Betreft: beantwoording schriftelijke vraag conform art. 41 RvO. 

Uw nummer:      . Ons nummer: 099465183. 

Behandeld door:      .  

 

 

Geachte heer Kleijnen, 

 

We hebben uw brief van 25 februari 2019 in goede orde ontvangen. Daarin stelt u (conform artikel 

41 van het Reglement van Orde) een vraag over taxiplaatsen. Hieronder leest u ons antwoord. 

 

Vraag 1:  

Is het College het met ons eens dat de huidige taxistandplaatsen op het Walramplein niet de 

geschikte locatie is? 

 

Antwoord op vraag 1:  

Deze mening delen we niet. De taxistandplaatsen op het Walramplein liggen verkeerskundig gezien 

op een gunstige (lees: centrale) plek. Ook de politie heeft vanwege de bereikbaarheid en 

verkeersveiligheid als zodanig geadviseerd. Desalniettemin zullen we het gebruik van deze 

voorziening op het Walramplein de komende tijd goed monitoren. Als blijkt dat extra verwijzingen 

nodig zijn om de vindbaarheid te vergroten (met name voor bezoekers die minder lokaal bekend 

zijn) zullen we de plaatsing hiervan niet nalaten.  

 

Vraag 2:  

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? 

 

Antwoord op vraag 2:  

Het enkel laten in- en uitstappen van passagiers is toegestaan mits de verkeerssituatie dit toelaat 

(en toestaat). De politie adviseert echter negatief inzake een fysieke taxistandplaats op of nabij het 

Grendelplein. Er is te weinig ruimte om deze fysieke voorziening veilig te kunnen inpassen. De 

gemeente deelt deze mening. Op het moment dat wegonderhoud of een herinrichting aan de orde is 

kan dit standpunt worden heroverwogen. We kunnen ons overigens wel verplaatsen in de 

beschreven behoeften. Daarom gaan we onderzoeken welke tijdelijke alternatieven (buiten het 

autoluwe centrum) er mogelijk zijn. Hiervoor zal op korte termijn een overleg met 

belanghebbenden worden ingepland.   

 

Het hebben van taxistandplaatsen in het autoluwe centrumgebied van Valkenburg betekent dat 

taxivoertuigen ook te allen tijde door het centrum kunnen rijden. Hierdoor kunnen ongewenste 



(lees: onveilige) situaties ontstaan. Dit is moeilijk te reguleren. Dat geldt ook voor de 

kentekenherkenning om toegang tot het autoluwe gebied te krijgen. Het is onmogelijk om dit voor 

steeds wisselende taxivoertuigen te organiseren. Daarnaast gaat er een sterke precedentwerking 

van uit. Dit willen we natuurlijk te allen tijde voorkomen.  

 

In het huidige beleid is overigens wel bepaald dat de concessiehouder voor de uitvoering van het 

doelgroepenvervoer (nu Omnibuzz) toegang tot het autoluwe centrum krijgt. Hiermee is het voor 

klanten met een beperking (veelal wmo-indicatie) mogelijk om tot in het autoluwe centrum 

doelgroepenvervoer te gebruiken. Voor reguliere taxiritten dient gebruik te worden gemaakt van 

het Walramplein.  

 

Vraag 3:  

Is het College bereid om er zorg voor te dragen dat er taxistandplaatsen komen bij de 

Pelerinstraat? 

 

Antwoord op vraag 3:  

De Pelerinstraat ligt (ook) binnen het autoluwe gebied. Zie daarom ons antwoord op vraag 2 (2de 

alinea). 

 

 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

het college van burgemeester en wethouders 

van gemeente Valkenburg aan de Geul, 

 

 

 

 

 

L.T.J.M. Bongarts      dr. J.J. Schrijen 

algemeen directeur/gemeentesecretaris   burgemeester 


