
 

 

 

 

 

 
Besluitenlijst Stadsronde Parkeeronderwerpen 
 

Onderwerp    Parkeeronderwerpen 

Datum behandeling    28 september 2021 
Portefeuillehouder    Wethouder Krabbendam 

Aanwezig  Via video-vergaderen: woordvoerders, wethouder Krabbendam, ambtenaren, 
insprekers, de voorzitter en secretaris. Via de livestream: overige raadsleden, 
burgerleden en burgers. 

Woordvoerders  Willy Quaaden / Mat Brüll / Jan Janssen (CDA), Ria Makatita-Hendrix (SPM), Jan 
Karel Bolleman (GroenLinks), Harald Barendse (D66), Manon Fokke (PvdA), 
Nicky Beckers (VVD), Jack van Gelooven (SP), Jo Smeets / Alain Garnier (Partij 
Veilig Maastricht), Willy Bronckers (50PLUS), René Groenewege (Groep 
Gunther) 

Voorzitter  Dhr. Van der Gugten 
Secretaris  Dhr. Verkooijen 
Samenvatting en 
afspraken 

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en schetst de inhoud 
en het verloop van de ronde. Daarbij herinnert hij aan de huishoudelijke regels in 
verband met het digitaal vergaderen. Het betreft een stadsronde over 
Parkeeronderwerpen. 
 
De inspreker hebben de mogelijkheid om hun bijdrage te leveren. Er zijn 
bijdragen van dhr. Ten Haaf (Centrum Management Maastricht), dhr. Bours 
(Ondernemend Wyck), dhr. Boessen (Buurtnetwerk Brusselsepoort), dhr. Meijs 
(Stichting Buurtbalans), dhr. Schreurs (Vereniging Eigenaren Binnenstad 
Maastricht), dhr. Rutten (Milieudefensie Maastricht) en dhr. Maathuis 
(Fietsersbond). 
 
Er worden door de woordvoerders vragen aan de insprekers gesteld. De 
insprekers beantwoorden de vragen van de woordvoerders. 
 
Tot slot bedankt de voorzitter de aanwezigen en schetst het vervolgproces. Op 5 
oktober volgt de politieke bespreking in de domeinvergadering Fysiek en op 19 
oktober volgt de raadsvergadering. Vervolgens sluit hij de vergadering. 

 
  



 

 

 

 

 

 
Rondebriefje Stadsronde 

Onderwerp Vaststellen Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting en de Nota 
Parkeernormen 

Datum 28 september 2021 

Portefeuillehouder Wethouder Krabbendam 

Programmanummer 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 

Behandelend ambtenaar R. Lamers 
Telefoonnummer: 043-350 4399 
actieplanparkeren@maastricht.nl 

Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

Inwoners en instellingen zijn in de gelegenheid gesteld hun opvattingen en 
standpunten betreffende het voorliggende voorstel kenbaar te maken aan 
elkaar en aan de raad. 

Vorm bijeenkomst Plenair gesprek, dialoog waarbij met name de genodigden het woord krijgen. 
Deze wordt voorafgegaan met een korte inleidende presentatie door de 
portefeuillehouder. 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Raad 

Verloop voorgaande 
proces 

Er zijn meerdere participatiemomenten geweest voor belanghebbenden en 
inwoners uit de stad. Tevens is een projectwebsite bijgehouden waarop veel 
informatie staat. 

Inhoud  Ter uitvoering van het parkeerbeleid in de Omgevingsvisie zijn aanpassingen 
nodig in de verordening parkeerregulering en parkeerbelasting en in de Nota 
parkeernormen. Het is de bevoegdheid van de raad om die twee nota’s vast te 
stellen. Daarnaast vraagt uitvoering van het Realisatieplan parkeren op afstand 
om votering van de benodigde middelen. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Te luisteren naar de inwoners/instellingen en hen te bevragen over hun 
standpunten. 

Van de wethouder wordt 
gevraagd 

Eventueel als toehoorder plaats te nemen op de publieke tribune. Bij 
uitzondering kan de wethouder een korte reactie of toelichting geven op 
uitnodiging van de voorzitter. 

Van de ambtenaar wordt 
gevraagd 

Eventueel als toehoorder plaats te nemen op de publieke tribune. Kan op 
verzoek van de voorzitter een korte technische toelichting geven 

Van de instellingen wordt 
gevraagd 

In dialoog te gaan met elkaar en met de raad en hierin hun opvattingen en 
standpunten betreffende het voorliggende voorstel kenbaar te maken. In 
verband met Corona is aanmelden verplicht via 
griffie@gemeenteraadmaastricht.nl. 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
stadsronde 

Ja, er worden bewoners uit diverse wijken uitgenodigd (via buurplatforma). 
Daarnaast zijn ook ondernemers, de Universiteit Maastricht, Q-Park en een 
aantal belangenorganisaties uitgenodigd. 

Vervolgtraject De raadsronde vindt plaats op 5 oktober, het raadsbesluit op 19 oktober. 
Alvorens tot uitvoering van de genomen besluiten wordt overgegaan, zullen 
alle belanghebbenden op de hoogte worden gesteld door e-mail en via de 
website en digitale nieuwsbrieven. 
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