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De parkeernota 2009 is vervangen door de parkeernota 2010. Tijdens de behandeling van de 

voorgaande parkeernota zorgde een veelheid aan insprekers ervoor dat de parkeernota 

2009 terstond terugverwezen werd naar ‘het veld’. De inspraakprocedure had immers verre 

van optimaal plaatsgevonden.  

Bij inspraak op de huidige nota wordt verwezen naar inspraakreacties op de nota van 2009. 

Een andere nota dan de nu voorliggende. De vorige parkeernota ging immers veel verder 

dan de huidige nota en is derhalve niet gelijk aan de huidige. Vandaar de vraag: ‘Lag ook 

deze nota ter inzage en welke reacties kwamen op de nota 2010 binnen?’. 

Indien deze nota niet ter inzage lag ‘waarom dan niet en wanneer en hoe gaat inzage (en 

inspraak!) alsnog plaatsvinden?’.  

U geeft aan de plannen afgestemt te hebben met de ondernemers in het stadscentrum 

(bijlage 5). Inmiddels heb ik, nadat u pas midden vorige week de parkeernota openbaar 

maakte, met vele ondernemers uit de binnenstad gesproken. Slechts welgeteld een 

bedrijfsleider van een grote landelijke winkelketen gaf daarbij aan vorig jaar, via het centrum 

management, met de toen voorliggende concept nota te hebben ingestemt. De overige 

ondernemers gaven aan van niets te weten en faliekant tegen verhoging van het 

parkeertarief te zijn. 

De brief van het centrummanagement, daterende van 12 maart 2009, die de verhoging van 

parkeertarieven (zoals bedoelt in de nota van 2009) onderschrijft is niet door allen die 

eronder staan van een handtekening voorzien. Waarom tekenden de raad voor de 

Nederlandse detailhandel en MKB Parkstad niet? Heeft dit enige betekenis? Is het bovendien 

gebruikelijk dat de stichting bewonersraad Heerlen centrum namens of als 

ondernemersorganisatie ondertekent? 

De brief van het CM benoemt het parkeertarief in Qpark garages van 1,80 euro. Dit tarief is 

inmiddels verhoogt naar 2,00 Euro terwijl de brief gemaakte afspraken voor de komende 2 

jaar, 2010 en 2011, benoemt. Inhoudelijk is dit punt van de ondernemers uit de binnenstad 

dus achterhaald en niet meer actueel.  

Hoe reageerden individuele en verenigde binnenstadsondernemers (en het 

centrummanagement) op de nu voorliggende parkeernota 2010? Wanneer en hoe heeft u 

uw parkeervoornemens, uit de huidige nota, met de ondernemers in Heerlen centrum en 

het centrummanagement besproken? 

U vergelijkt Heerlense parkeertarieven met die van Sittard-Geleen en Maastricht (dat 

landelijk op de 6
e
 plek van hoogste parkeertarieven staat) maar ‘vergeet’ daarbij te kijken 

naar het veel grotere en zeer nabij gelegen Aken.  



In de stad Aken kan men aan de rand van het stadscentrum, o.a. op de Bendplatz, -gratis- 

parkeren en is de uurprijs in parkeergarages maximaal 2,00 Euro. In Aken zijn ook garages 

waar een tarief geldt van 1,50 per uur tot zelfs 1,00 per uur gedurende bepaalde uren in de 

dag.  

Ook kennen ruim 11 Akense parkeergarages een regeling om vanaf 16.00u. tot en met 

8.00u. te kunnen parkeren tegen een vast tarief van 35 Euro per maand.  

Bovendien heb ik uit navraag en onderzoek op het internet begrepen dat slechst een plek 

(het Tempelplein) in Sittard-Geleen onevenredig duur is en Sittardse parkeergarages 

tarieven hanteren tussen 1,10 en 1,50 Euro per uur.  

Graag ontvang ik vandaar ook enige uitleg van u over de precieze tarieven die in de 

binnenstad van Sittard gelden en waarom u ervoor kiest om als referentiekader 2,60 Euro 

per uur op te voeren. De enige Q-parkgarage in Sittard hanteert overigens 1,30 Euro per uur 

met een dagtarief van 6,50. 

Kortom parkeerbeleid kan ook anders, mits de wil daarvoor bestaat. 

Het parkeertarief in Heerlen wilt u op plekken van 1 euro naar 1,50 verhogen en op plekken 

waar nu 1,20 geldt naar 1,80 Euro om vervolgens, doodleuk, op 1 januari 2012 een verdere 

verhoging naar 2,00 Euro door te zetten en dan volgt wederom een verhoging zodat het 

straatparkeren, uw en ons straatparkeren, duurder is dan parkeren bij Q-parkgarages. 

De parkeeropbrengsten voor Nederlandse gemeenten zijn in de afgelopen 20 jaar maarliefst 

vertienvoudigd en ook Heerlen wil kennelijk fors blijven meeprofiteren. 

U verwacht tussen de 500.000 en 750.000 Euro meer parkeerinkomsten terwijl het parkeren 

nu al ruim 1,6 mln in de gemeentekas brengt en daar ‘slechts’ ca. 800.000 Euro aan kosten 

tegenover staan. 

Uw nota geeft, op pagina 13, aan dat de bezettingsgraden op het drukste moment als volgt 

zijn: 66% in parkeergarages en 62% wat betreft het straatparkeren. Zelfs op dat moment zijn 

dus nog 34% en 38% van alle beschikbare parkeerplekken in Heerlen centrum, concreet 1144 

plekken, onbezet en staat van alle betaalde parkeerders in Heerlen centrum 88% in de 

parkeergarage. 

Zodra u de matig bezochte betaalde parkeerplekken, aan de rand van het stadscentrum, 

zoals de Spoorsingel en Nieuw Eijkholt, goedkoper maakt daalt wellicht ook de parkeerdruk 

in het stadscentrum. Tevens zou u eens naar de concrete mogelijkheid moeten kijken om 

een tijdelijke grootschalige parkeerplek te realiseren op de plek van het voormalige 

busstation. Immers ook daar zou u een grootschalig en zeer betaalbaar parkeerterrein 

kunnen realiseren. 

 



 

Met betaalbaar parkeren denkt Hart-Leers meer bezoekers naar de stad te trekken en hen 

bovendien langer en wellicht ook vaker in Heerlen te zien. Ook dit zou het stadscentrum 

kunnen stimuleren, leegstand kunnen tegengaan en tegelijkertijd werkgelegenheid 

bevorderen.  

Heerlen als betaalbare en goed bereikbare parkeerstad, prima toch? 

Parkeertarieven verlagen en daar waar mogelijk gratis parkeren dat is wat Hart-Leers voor 

ogen heeft en dat is dus niet hetgeen u voorstelt.  

Tenslotte, zouden wij graag willen weten of er afspraken bestaan tussen de gemeente 

Heerlen en Qpark (zo ja, welke?) en hoe de werking en deelname aan en in parkeer Heerlen 

BV precies in elkaar zit. Hart-Leers verzoekt u alle relevante en daaraan gelieerde stukken op 

korte termijn ter inzage te leggen. 


