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Hierbij reageren wij op uw brief van 3 november 2021. In deze brief vraagt u om reactie
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van ons college over de parkeersituatie in de omgeving van garage e
Gronsveld.
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De parkeersituatie ter plaatse is één van de ca. 50 prioritaire locaties van toezicht en
‘handhaving door onze Buitengewone Opsporingsambtenaren (Boa's). De tijdsbesteding
vindt zoveel mogelijk verdeeld over de prioriteiten plaats.

De aandachtspunten van de Boa's in de omgeving van garage ”‘jn verkeers-
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hinderlijk parkeren, in acht nemen blauwe zone en de daaraan verbonden voorschriften
en naleving van de voorschriften van de Algemene plaatselijke verordening. Er wordt met
regelmaat toezicht gehouden en waarschuwend opgetreden.
In de APV van onze gemeente is in artikel 5:2, 3° lid 0.a. bepaald dat “Het is degene die

er zijn bedrijf, nevenbedrijf dan wel een gewoonte van maakt voertuigen te stallen, te

&
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laten stallen door derden, te herstellen, te slopen, te verhuren, (APK) te keuren of te
verhandelen, verboden drie of meer voertuigen die hem toebehoren of zijn toevertrouwd,
op de weg te parkeren binnen een cirkel met een straal van 25 meter met als middelpunt
een van deze voertuigen”.

In de praktijk blijkt de uitvoering van deze bepaling echter weerbarstig. De Boa's kunnen
uitsluitend optreden indien zij feiten zelf op heterdaad constateren. De bewijsvoering is
arbeidsintensief en bewijsrechtelijk complex.
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verklaart dat het voertuig om andere redenen dan garagebezoek is geparkeerd, is dat
geen basis om handhavend op te treden.
Gezien het voorgaande is in overleg met de portefeuillehouder toezicht en handhaving
afgesproken het resultaat van één naar Justitie doorgezet proces verbaal in het kader
van handhaving van de APV af te wachten.
Blauwe
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In de Mgr. Willigersstraat en een deel van de Vroendalsweg is enkele jaren geleden een
ongewenste parkeersituatie ontstaan door diverse belangen vanwege de mix aan
woningen en verkeersaantrekkende bedrijven. Bewoners, bezoekers, werkgevers als
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werknemers maken allemaal aanspraak op parkeerplaatsen in de openbare ruimte.
Dit heeft geleid tot een hogere parkeerdruk in de wijk.
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De gemeente heeft in eerste instantie bij wijze van proef de huidige blauwe zone voor
een periode van 1 jaar ingevoerd. Na dat jaar zou de gemeente de ingestelde blauwe
zone evalueren. Het doel van de blauwe zone was om met deze regulering de parkeersituatie in de Mgr. Willigersstraat en de Vroendalsweg te verbeteren en daarmee ook de
leefbaarheid en verkeersveiligheid te bevorderen. Echter, het parkeren van klanten en
bezoekers in de omgeving van de garage wordt ervaren als overlast. Dit heeft diverse
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De gemeente heeft dan ook in 2021 een evaluatie van de blauwe zone uit laten voeren.
De conclusie hiervan en voorgenomen maatregelen worden op korte termijn door het
college besproken. Zodra het college een standpunt inneemt in deze zaak wordt u nader
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Parkeren op terrein Mgr.
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Willigersstraat 10

Naar aanleiding van het besluit op het handhavingsverzoek is
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om de auto's in relatie tot het garagebedrijfop het perceel nr. 10 aan de Mgr. Wiligersstraat te verwijderen. Het gaat hier +/- om 10 tot 12 auto's. De resterende plekken
behoren tot het assurantiekantoor. Naar aanleiding van deze afspraak vinden regelmatig
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controles plaats. Tot op heden ís niet vastgesteld dat (geanonimiseerd)
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voorgenoemde afspraak.

verzoek van

Het college is op dit moment bezig met de beoordeling van het
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". 10 bedrijfsmatig te mogen gebruiken voor het

parkeren inherent aan het garagebedrijf. Zodra het college een standpunt neemt in deze
zaak wordt u nader bericht.”.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris,
De burgemeester,
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Drs.
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