
 

 

 

 

 

 

 

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 inwoners 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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