
 

 

   

      
 
 
 
 
 
 
VVD Raadsfractie Valkenburg aan de Geul 
 
 
 
 

Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders Valkenburg aan de Geul  
Betreft: schriftelijke vragen krachtens Artikel 32 Reglement van Orde 
Datum: 28 juli 2019 
 
 
Geacht College, 
 
Vanuit diverse bewoners van het appartementencomplex aan de Wethouder Paulssenlaan 
bereiken ons zorgelijke signalen. 
Via het bedrijf P1 werd in juli 2019 een schrijven ontvangen dat betrokkenen per 1 januari 2020 
niet meer in aanmerking komen voor een parkeervergunning en/of bezoekersregeling. Een en 
ander omdat door een fout betrokkenen een parkeervergunning hebben kunnen aanvragen terwijl 
zij daar niet voor in aanmerking zouden komen en omdat het wooncomplex over eigen 
parkeervergunningen beschikt. Het college zou hebben besloten om deze omissie te herstellen.  
 
 
Vragen 
 
Is het college het met de VVD eens dat de communicatie met deze bewoners niet via een derde 
(P1) had moeten plaatsvinden maar vanuit de gemeente zelf?  
Waarom worden betrokkenen van het kastje naar de muur gestuurd? Van bellen naar P1, 
vervolgens naar gemeente KCC, dan weer doorverwezen naar de ene wethouder die vervolgens 
weer doorverwijst naar een andere wethouder? 
 
Het in de brief van P1 vermelde telefoonnummer voor vragen blijkt, zo hebben wij tenminste 
vernomen, onjuist te zijn.  
 
Is het college bereid om de bewoners duidelijk te informeren en te luisteren naar hun standpunten? 
Mede gezien de prioriteiten in het coalitieakkoord 2018-2022 “Voortdurend streven naar 
verbetering van communicatie met en dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers, 
samenwerkingspartners en gasten”. 
 
Waarom staat in voormeld schrijven van P1 een passage “..en de webshop worden momenteel 
geactualiseerd. Hierdoor is het voor uw adres niet meer mogelijk om een parkeervergunning aan te 
vragen”? Is het functioneel zijn van een webshop een voorwaarde voor aanvragen van een 
vergunning? 
 
Verder is gebleken dat meerdere buurtbewoners géén brief van P1 hebben ontvangen. Is het 
college van mening dat hier sprake is van een omissie of van willekeur? 



 

 

 
Klopt het dat vanuit de gemeente aan een betrokkene/woordvoerder van de bewoners is 
geadviseerd om maar geen bezwaarschrift in te dienen nu het over een beslissing van 2007 gaat? 
Terwijl aan anderen net werd geadviseerd om maar “allemaal een bezwaarschrift in te dienen”? 
 
Vanuit de gemeente zou zijn aangegeven dat vanwege de parkeerdrukte in de wijk men nu wil 
gaan handhaven. Klopt dit? Waar is de parkeerdrukte op gebaseerd? Wanneer is deze gemeten? 
Welke zijn de toetsingscriteria? 
 
In het centrum van Valkenburg geldt een combinatie van betaald- en vergunningenparkeren. Het 
vergunningenstelsel zou dan ook voor elke centrumbewoner moeten gelden, dus ook voor de 
bewoners van Thibaltstaete. 
Is het College het met de VVD eens dat in het onderhavige geval sprake kan zijn van 
rechtsongelijkheid als het om de bezoekersregeling gaat? Bezoekers van inwoners van het 
centrum betalen immers € 0,10 per uur terwijl de bezoekers van de gebouwen die na 2007 zijn 
gerealiseerd € 1,90 per uur moeten betalen, nu dit los staat van de, in de bouwvergunning 
aangegeven, verplichting om in eigen parkeergelegenheid te voorzien. Het gaat hier namelijk 
uitsluitend om het ontvangen van bezoek. Het dient niet zo te zijn dat hierdoor bewoners in een 
sociaal isolement gedwongen worden. 
 
Wij zien uw antwoorden graag binnen de gebruikelijke termijn tegemoet. 
 
 
 
 
          Bianca Rooding-Eurlings                                                            Marielle Smeets-Vermariën 
 


