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VERZONDEN 0 2 APR, 2020
Geachte Renet,
Op 12 februari jl. hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex. 43 RvO over het
Parkeren op koopavonden in Geleen. Hieronder treft u onze antwoorden aan.
Vraag 1. Is het college het met ons eens dat de tekst op de parkeerautomaten niet
duidelijk aangeeft wanneer er koopavond is en dat deze derhalve moet worden
aangepast?
Op de automaat wordt aangegeven dat op koopavonden betaald parkeren geldt. Er
is bewust voor gekozen om niet de donderdag te noemen omdat er ook op andere
dagen koopavonden worden georganiseerd door de middenstand. Met name in
december zijn er rond de feestdagen koopavonden die ook op andere dagen dan
donderdag plaatsvinden.
Dat neemt niet weg dat we iedere suggestie die leidt tot verduidelijking op zijn
waarde beoordelen. In dit geval heeft het er toe geleid dat we de donderdagavond
expliciet als koopavond noemen en hiertoe de automaattekst hebben aangepast.
Wanneer er in december extra koopavonden op andere dagen plaatsvinden zullen
we de tekst wederom aanpassen.
Vraag 2. Is het college het met ons eens dat niet van de 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?
Naar de mening van het college is het de verantwoordelijkheid van de bezoeker
om zich te oriënteren over openingstijden. Daarbij is wel voorwaarde dat die
informatie ook te vinden is. Deze informatie is te vinden op zowel de gemeentelijke
website als op de websites van centrummanagement Geleen en lnsittard-geleen.nl
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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 daardoor 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?
Het is niet mogelijk om de parkeerinkomsten op een dag naar tijdstip uit te
splitsen. De inschatting is dat de parkeeropbrengsten op de koopavonden in het
centrum van Geleen zijn beperkt doordat het parkeren 2 uur vrij parkeren is.
Er zijn op 6 februari, de gehele dag 10 parkeerboetes (naheffing parkeerbelasting)
uitgeschreven voor het niet hebben van een geldig parkeerkaartje.
Vraag 4. Is het college het met ons eens dat het niet het doel kan zijn om BOA’s in te
zetten om bonnen uit te schrijven voor mensen die zich vergissen zoals bijvoorbeeld dit
stel?
De boa’s zijn aanwezig in de centra om bij te dragen aan het veiligheidsgevoel en
de leefbaarheid. Dit betekent ook dat zij toezien op naleving van regels, waaronder
geldende parkeerregels. Wanneer mensen zich vergissen en een overtreding van
parkeerregels wordt geconstateerd, volgt een zogenoemde respijttijd van 10
minuten. Als iemand die zich vergist binnen 10 minuten bij zijn auto komt, gaan de
boa’s het gesprek aan en wordt hij/zij verzocht om alsnog een (geldig) kaartje te
kopen. Als iemand die zich heeft vergist hier gevolg aan geeft, wordt er niet
bekeurd.
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?
Op de drie bovengronds parkeerplaatsen in het centrum Geleen is (uitgezonderd
zaterdag) tot eind december 2020 de eerste twee uur vrij parkeren, ongeacht hoe
laat de bezoeker komt. Dat houdt in dat er ook tijdens de koopavond 2 uur vrij
parkeren is als de bezoeker speciaal voor de koopavond naar het centrum komt.
Structurele voorstellen over betaald parkeren dienen te worden overwogen voor
de begroting 2021.
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