
Aan: Gemeentebestuur Valkenburg 

In afschrift aan:  Griffie Gemeente Valkenburg en TV Valkenburg 

Betreft: Parkeren bussen kerstmarkt, zaaknummer: 63216 

Geacht bestuur, 

24 oktober 2019 stuurden wij namens de buurt Emmaberg-Heek-Nieuweweg een mail met vragen 
over het parkeren van bussen tijdens de Kerstmarkt. Reden van deze vragen was dat wij uit de 
media moesten vernemen dat het college wederom van plan is gedurende de kerstmarkt de 
Hekerweg in de weekenden te gebruiken als parkeerplaats.  

Deze mededeling was voor ons een volslagen verrassing, omdat ons schriftelijk beloofd was dat 
“Tijdens toekomstige edities van Kerststad  Valkenburg (dus na 2018) hoeft u zich in ieder geval 
geen zorgen te maken over soortgelijke maatregelen”. 

De op 29 oktober jl. ontvangen antwoorden, naar aanleiding van vragen uit de buurt, van de 
teamleider Vergunningen van de gemeente Valkenburg zijn nog verontrustender. Daarin krijgen 
onze vragen de status “afgehandeld” op basis van een aantal niet alleen nietszeggende antwoorden 
maar ook met een vervelende ondertoon. Buurtkracht is een mooie ambitie maar in de gemeente 
Valkenburg niet meer dan een woord. 

Wat de buurt betreft komen we nu tot de conclusie dat het college: 
- vanwege klachten van bedrijven op het bedrijventerrein Valkenburg geen bussen aldaar wil 
plaatsen; 
- vanwege mogelijke schade aan de berm geen parkeergelegenheid geregeld wordt aan Par'cours 
- parkeerkosten voor bussen voorkomt, maar die bussen wel 20 kilometer laat omrijden om te 
kunnen parkeren; 
- daarmee meerdere buurten belast met onnodig extra busverkeer op een toch al onveilige 
verkeerssituatie op de Emmaberg en Heek; 
- belast met tijdelijk eenrichtingsverkeer met alle ongemakken van dien, zoals vele woningen die 
voor bewoners niet normaal bereikbaar zullen zijn en in strijd zijn met artikel 2 van het BAVW; 
- al jaren geen geld gereserveerd heeft voor een structurele parkeeroplossing en  dit ook niet van 
plan is te doen, met als gevolg dat de bewoners van de Emmaberg, Heek en Voerendaal maar voor 
lief moeten nemen dat de Hekerweg jaarlijks een parkeerplaats is; 
- geen notie neemt van waarschuwingen van buurtbewoners die maar al te goed weten en dagelijks 
last hebben van een slecht onderhouden en verkeersonveilige Emmaberg en Hekerweg. 

Ons inziens is er ingevolge artikel 12 BABW voor de voorgenomen maatregelen wel degelijk een 
verkeersbesluit nodig. Waarom werd anders vorig jaar wel een verkeersbesluit gepubliceerd in de 
Staatscourant?  

Al met al concluderen we dat dit college fatsoenlijk en tijdig overleg met bewoners uit de weg gaat 
en maatregelen neemt zonder na te denken over de gevolgen. 



Namens buurtbewoners Emmaberg en Heek/Hekerweg, 

J. Absil / S. Smit 

  


