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Geachte raad, 
 
Onlangs heb ik kennis genomen van het raadsvoorstel betreffende het parkeren in de gemeente 
Maastricht. Graag wil ik (namens Envida) van deze gelegenheid gebruik maken om een reactie te 
geven. Binnen Envida ben ik verantwoordelijk voor het aanvragen van parkeerontheffingen voor de 
zorgmedewerkers. 
 
U bent er beslist van op de hoogte dat Envida de grootse aanbieder van zorg is in de gemeente 
Maastricht en dat er veel medewerkers werkzaam zijn in de thuiszorg. Aangezien de visie van de 
regering is dat iedereen zolang mogelijk thuis moet kunnen blijven wonen, is het voor Envida en haar 
medewerkers belangrijk om de benodigde zorg bij de cliënten aan huis te leveren om hen in de 
gelegenheid te stellen dit zolang als mogelijk te realiseren. Gezien de vergrijzing van de samenleving 
mag verwacht worden dat deze zorgverlening nog verder zal toenemen de komende jaren. 
Veel van onze medewerkers zijn afhankelijk van een auto vanwege apparatuur en / of hulpmiddelen 
die zij nodig hebben bij de uitoefening van hun functie. De zorgverlening van Envida is een 24-uurs 
zorgverlening gedurende 7 dagen per week. Momenteel heeft Envida ongeveer 100 
parkeerontheffingen in gebruik om zodoende de medewerkers te faciliteren in hun werkzaamheden. 
Zij kunnen hierdoor dicht bij cliënten thuis parkeren dat niet alleen de efficiëntie van de 
zorgverlening ten goede komt maar ook de veiligheid van de medewerkers. Immers het zoeken naar 
een (reguliere) parkeerplek levert onnodige en onwenselijke vertraging op en wordt zeker in 
donkere uren als onprettig ervaren.  
 
Ik hoop dan ook dat Envida als zorg- / hulpverlener in de toekomst gebruik kan blijven maken van 
parkeerontheffingen. In het verleden hebben er al gesprekken plaatsgevonden tussen Envida en de 
afdeling ontheffingen om de belangen van Envida duidelijk te maken en zijn er afspraken gemaakt 
om het proces van aanvraag en uitgifte voor beide partijen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. 
Envida is te allen tijde bereid om hierover met u in gesprek te gaan.  
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zie met belangstelling het vervolg 
tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Wagenparkbeheer 
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