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Betaald parkeren op koopzondagen 

Maatwerk in Parkeernota 2010 
 
Het college van burgemeester en wethouder heeft de Parkeernota 2010 vastgesteld. In de 
nota staat de visie van de gemeente en welke middelen er zijn om parkeerproblemen met 
maatwerkoplossingen aan te pakken. Er staan ook al enkele concrete maatregelen in voor 
parkeren in het centrum van de stad. De gemeenteraad moet het plan nog bespreken. Dat 
gebeurt tijdens de raadsvergadering van dinsdag 2 november. De plannen zijn wel al 
afgestemd met de ondernemers in het centrum. 
 
Het invoeren van betaald parkeren op koopzondagen is één van de meest in het oog springende 
acties in het plan. Op die dagen kost het parkeren op straat niks. Automobilisten rijden vele 
rondjes om zo’n gratis plekje te bemachtigen. Als ze op straat ook moeten betalen, rijden ze 
sneller naar de parkeergarage. Zeker als ook de parkeertarieven buiten, stapsgewijs worden 
verhoogd en de parkeerduur beperkt. Kort parkeren wordt hierdoor bevorderd en dat is goed 
voor de bedrijvigheid. Het vergunningparkeren in de buurten moet dan ook gaan gelden op 
zondag. Anders ontstaat daar op die dagen veel overlast. 
 
Tarieven 
Het tarief voor parkeren op straat gaat in 2011 omhoog van 1,20 naar 1,80 euro per uur. Dit is 
de eerste verhoging sinds vijf jaar. Daarmee loopt Heerlen nog steeds ver achter bij andere 
Limburgse steden als Maastricht (2,65 euro) en Sittard-Geleen (2,60 euro). In 2012 kan het 
tarief dan nogmaals omhoog naar een tarief dat gelijk is aan of hoger ligt dan dat in de 
parkeergarage. 
 
Langparkeren 
Het dagtarief voor parkeren op Nieuw Eyckholt gaat flink omlaag. Deze parkeerplaats wordt nu 
maar voor de helft gebruikt. Door het verlagen van de kosten ontstaat een prima plek voor 
langparkeerders, in de buurt van het centrum. 
 
Onderzoek 
Een aantal zaken wil het college in 2011 eerst onderzoeken voordat ze er een besluit over 
neemt. Het gaat daarbij om: 

• uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen in en om het centrum 
• aanleggen van een P&R terrein bij station Heerlen-De Kissel 
• een meerjarenafspraak met Q-Park over tarieven, service, uitstraling en inrichting van de 

garages 
• afspraken met grote werkgevers om OV- en fietsgebruik te stimuleren 
• een onderzoek naar vergunningparkeren 
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