
 
 

 
 
 
 

 
Artikel 43 vragen Parkeren koopavond Geleen 
Kenmerk   SPA/2020/43/02 
Datum   11 februari 2020 
 
 
Geacht College, 
 
Bij het verlaten van het gemeentehuis na de raadsronde van 6 februari 2020 werden ondergetekenden aangesproken 
door een lichtelijk overstuurde man omdat hij van een BOA een parkeerbon had ontvangen. 
 
Toen hij uitlegde waarom hij lichtelijk overstuur was konden wij dat goed begrijpen, reden om onderstaande vragen te 
stellen ofschoon wij beseffen dat de BOA conform de parkeerverordening zijn plicht vervulde. 
 
De man schreef ons, op ons verzoek, nadien: 
‘Heb u vandaag voor het gemeentehuis aangesproken, om te vragen of er koopavond is. 
 
Wij hadden vandaag om 19.30 uur een afspraak in het gemeente huis van Sittard - Geleen, voor het aangifte 
voorgenomen huwelijk. 
 
Aangezien dat we beiden niet uit jullie gemeente komen, was bij aan komen rijden op de markt voor ons beiden niet 
duidelijk dat er blijkbaar op donderdag koopavond is in Geleen. Echter is dat niet echt duidelijk als je aan komt rijden en 
alle winkels zijn dicht rond 19.10 uur. Ga je er niet vanuit dat er koopavond is in Geleen.  
 
Tevens op de parkeerautomaten is het ook niet duidelijk dat er koopavond is op donderdag bij jullie in de gemeente.  

 
 
Als je dus aan komt rijden en alle winkels zijn dicht bij jullie in Geleen ga je als onbekende er niet van uit dat er 
koopavond is.  
 
Tevens heb ik de BOA's aangesproken die me de mededeling van Beschikking onder de ruit hebben gelegd. Hiervan kreeg 
ik een onvriendelijk antwoord; "ja overal is op donderdag koopavond" heb aangeven dat dit niet in alle gemeentes zo is. 
Echter zijn deze echt van mening dat het mijn schuld is dat ik de Beschikking heb gekregen. Aangezien dat in elke 
dorp/stad op donderdag koopavond is. (bv in Echt op vrijdag) 
 
Echter zoals ik het zie vindt ik dat de gemeente in deze in gebreken is gebleven. Om niet duidelijk op de betaalautomaat 
te vermelden dat op donderdag koopavond is. Ondanks er niks te kopen valt in Geleen op dat moment.  
 
Was me wel duidelijk dat ik een kaartje kon krijgen voor 2 uur gratis parkeren. Echter dacht ik deze niet nodig was 
aangezien dat na mijn mening (geen winkels open zijn) geen koopavond is. Zo doende na 19.00 uur geen kaartje gepakt.  
 



 
 
Zo is aan een leuke en plezierige avond een minder leuk einde gekomen. Wat eigenlijk iets te vieren moest zijn.. Is het 
balen van onduidelijkheid van uit de gemeente.’ 
 
Staande voor het gemeentehuis hebben wij rondgekeken naar de winkels. 
Het horecastraatje is nagenoeg onverlicht en toont geen open winkels. 
Alleen de frituur heeft een beetje licht in het gebied tussen de Elizabethstraat en Markt-50. 
Er liepen nauwelijks mensen op het stuk tussen de Annastraat en de Raadhuisstraat. 
Bij de Hema brandde inderdaad nog licht maar de andere winkels in dat gebied waren donker. 
 
Vraag 1 
Is het college het met ons eens dat de tekst op de parkeerautomaat niet duidelijk aangeeft wanneer er koopavond is en 
dat deze derhalve moet worden aangepast? 
 
Vraag 2 
Is het college het met ons eens dat niet van mensen die incidenteel onze gemeente bezoeken verwacht mag worden 
dat zij gaan informeren of het koopavond is wanneer rondom hun in vrijwel geen winkel licht brandt en er nauwelijks 
mensen op straat zijn? 
 
Helaas constateren wij dat de koopavonden momenteel zeer weinig publiek trekken en dat, ongetwijfeld mede 
daardoor, in Geleen slechts heel weinig winkels open zijn op donderdagavond. 
Wij constateren ook dat de gemeente toch BOA’s moet inzetten en daarvoor kosten maakt en BOA’s dan ook niet 
(effectiever) op andere plaatsen en andere tijden kan inzetten. 
 
Vraag 3 
Kan het college voor deze koopavond aangeven welke kosten  de gemeente gemaakt heeft, welke parkeeropbrengsten 
er zijn geweest en hoeveel bekeuringen er voor parkeren zijn uitgeschreven? 
 
Vraag 4 
Is het college het met ons eens dat het niet het doel kan zijn om BOA’s in te zetten om bonnen te uit te schrijven voor 
mensen die zich vergissen zoals bijvoorbeeld dit stel? 
 
Vraag 5 
Is het college het met ons eens dat we als gemeentebestuur moeten overdenken of het wel zinvol is om in de 
wintermaanden (en wellicht langer) betaald parkeren op de drie parkeerplaatsen tijdens koopavonden te hanteren 
aangezien mensen die daadwerkelijk willen gaan winkelen een gratis parkeerkaart voor twee uur kunnen nemen? 
 
Afhankelijk van de antwoorden op de vragen 1 en 2 kan de vraag rijzen of het restitueren van de boete aan de orde is. 
Duidelijk is dat wat voor het stel een prachtige herinnering had moeten blijven met voor hun een naar gevoel eindigde. 
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