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Graag wilen wij u via deze weg informeren over de stand van zaken rondom het
verkeersbesluit nzake de blauwe zone M. Wilgersstraat, Vroendalsweg, Pius XII en
Holegracht te Gronsveld.
Op 8 augustus 2017 heeft er een hoorziting plaatsgevonden bij de Intergemeenteijke
Adviescommissie Bezwaarschrften.
Hierbij zin bezwaarmakers gehoord en hebben
partien op elkaars stelingen gereageerd. Op 7 november 2017 heeft het college het
verslag van de hoorziting en het adwes van de Intergemeentelike Adviescommissie
Bezwaarschriten ontvangen

Op

20

december

inachtneming

2017

van

Bezwaarschriten.

het

heeft

het

advies

colege

een

van

de

beslut

op

bezwaar

Intergemeentelike

genomen,

met

_ Adviescommissie

Graag verwijzen wij u naar de bilagen om kennis te nemen van het

besluit op bezwaar.

De wens voor het uivoeren van de werkzaamheden ten behoeve van de effectuering van
het verkeersbeslui, ligt na afloop van de beroepstermin. Op 1 februari 2018 loopt de
termijn voor het instellen van beroep af (lot en met 31 januari 2018 kan men beroep
instelen). De effectuering van het verkeersbesluit zal na deze datum liggen. Offertes met
betrekking tot het aanbrengen van de biauwe belningen worden uitgezet

cittaslrw

Ten aanzen van de uivoering van deze werkzaamheden zijn de uivoerende fima's
sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Men verwacht daarom pas eind maart of

e

(geanonimiseerd)

om

(geanonimiseerd)

“

(geanonimiseerd)

begin april met de werkzaamheden te starten.
de werkzaamheden al eerder op te pakken.

Indien het weer het toelaat, probeert men

Met vriendelke groet,

Burgemeester

en wethouders van Eisden-Margraten,

(geanonimiseerd)

(geano im se rd)

gemeente

eijsden-margraten

werom

eisdenMaryaen
Ondewem:
Gosene

_
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8 df van 7 februn 207 heef u namens
n
bezwaarschrit ngediend tegen ons besluit an 1 februari 2017 inzake het verkeersbesit
ter ivoering van een blauwe zone aan de Mgr. Wigersstaat, Vroendalsweg. Pius XIstraat en en deel van de Holegracht Ie Gronsveld. Met Geze brief wordt op uw
bezwaarschrt besist

Advies Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften
Het

bezwaarschrt

is behandeld

n

de

hoorziting

van

&

augustus

2016

door

de

Intergemeentelke Adviescommissie Bezwaarschrften (ierma: de commissie). De
commssie heeft geadviseerd
om het bezwaarschrft onlvankeij. en gedeelteijk gegrond
te verkdaren. Wij stemmen in met dît advies, Gat onderdeel uimaakt van di besiut
Voledighedshalve i er een afschrít van ú

acvies bigevoeg

Ontvankeijkheid van het bezwaar
Besluit

Het bestreden beslut moet worden aangemerkt als een besiuit n de z
Awb e is op basis van het bepaalde
n artkel 81
bestuursrecht(Piema: Ab)} vatoaar voor bezwaar.

juncto

artkel

71

van artkel 13
Algemene
wet

Belanghebbende
Het colege heefthet beslut genomen op basis van haar bevoegdheid u arkel 18 i! 1
sub d van de Wegerwerkeerswet 1994 Uw ciënten zijn belanghebbenden n de z van
arikei

12 Awb omdat hun belangen rechtstraeks bj hetbosiut zijn betrokken

Tidge indening
Het bestreden besluit is op 1 februari 2017 bekendgemaakt
Tegen dt besluit kon
ingevolge de artkelen 67 juncio 68 Awb binnen een termijn van zes weken, ingaande

de dag a verzending, bezwaar worden gemaakt Het bezwaarschrit i di ingeciend
Aangezien verder wordt voldaan aan de eisen zoals deze zijn gesteld n artkel 6:5 Awb
dien het bezwaarschftdan o0k n beandelng !e worden genomen.

=

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

Gronden van bezwaar on ovorwegingen

E zjn dverse bezwaargronden door u en de andere bezwaarmakers aangedragen.In úit
‘besluit o9 bezwaar worden a bezwaargronden lezamen behandeld
1 Het parkeerprobieem wordt verplaatst

aar de omiggende sraten.

Door het invoeren van de verkeersmaatregel wordt het korparkeren gestmsieerd.
Langparkeerders kunnen hun aut parkeren an bivoorbeeld de parkeergelegenheid
aan
“(Vroendel en de parkeergelegenheid
aan het Kerkplein. Enige verplaatsing
naar Aan het
Beekie en een gedeele
van de Holegracht z naar verwachting plaatsvinden. Een
belangrike kanttekening hierb |, dat per adres één onthefing wordt gegeven, waarbi
langparkeren mogelik wordt gemaakt binnen de blauwe zone. Hierbi moet tevens in acht
worden
genomen, dat bijna elk acres (
d
ngen en één adres
‚aan de

Vroendalsweg) een opri! heet met piek voor één

tot vif auto's. Naar oordee!

van

het catege wordt het angparkeren voor de bewoners (en ook hun bezoek, dat reeds
twee uur op straat kan parkeren en na acht u daar kan bijven staan) daarom in
voldoende mate gefaciteerd.
Auto's z

alid verplaatsen naar de randen van een blauwe parkeerzone.

Indien men

de zone rondorm het probleemgetied echter zodanig ruim maakt zoals Ín casi, zal er
weliswaar verplaatsing zin van parkeerdruk. enkel za! deze verplaatsing et dermate
groot zijn, dat dî zal leiden to parkeerproblemen in de omiggende straten. Hiermee
‘wordt groie overtoop n andere straten voorkomen. Hoe de maatregel daadwerkelijk gaat

uitpakken word! na een aar na nvoerng van de maatregel geëvalveerd
2 De blauwe zone biedt geen oplossing voor

de overlast di

wordt ervaren.

UI het parkeeronderzoek en de geuie klachten s gebleken dat r een parkeersiuatie is
onistaan met verschilende belangen. Zowel kor als tangparkeerders maken gebruik van
parkeerplaalsen in de openbare rumie, voornameijk in de Mr. Wiigersstraat en de
Vroendaisweg. Het betreffende gebied is geen gebied meer waar aleen gewoond wordt.
doorde
aren heen zin er dverse bedrijven gevestigd. Met het reguieren door midde! van
n blauwe zone en verenen van ontheffingen. wordt juit bereikt dat zowel kor. als

angparkeerders gefaciteerd kunnen worden, de overlast zou hiermee teruggedrongen
moeten worden. In het kader van een goede beiangenafweging, waarb| rekening
genouden wordt met zowel ang parkeren (verlenen van ontheffng) en kort parkeren
(gebruik btauwe schif), s gekozen

voor een blauwe

zone.

3 & zijn geen problemen
in de Mar. Willgersstraat men hoeft ze dus ook niet op t
lossen. A iedereen rekening houdt met zjn eigen parkeermogelijkheden
b igen oprit
f gorage dan zai hetprobleom
minimaal z.
Het parkeerprobieem wordt welicht niet door iedereen (n dezel'de mate) ervaren. Hoe
groot een probieern i, i altjd enigszins onderworpen aan een subjectieve beradering.
lecereen neeft een andere percentie. Dit komt door de persoorlike kenmerken van
iemand, maar ook door kenmerken van het perceel, de woning en de lgging van het
perceel
en/of de woning. Daarom dat net collge niet heeft gekeken naar ieders
indwituele wens, maar naar een parkeeronderzoek: Uit net orricht parkeeronderzoek I
objectef vast komen te staan cat er sprake s van hoge parkeerdruk, veroorzaakt door

zowel
pakken,
wordt

kort als langparkeerders.
ook
ervaren.

indien door sommige

Het colege heeft de wens om
omwonenden

t

de parkeersiuatie

probieem

aa

Ie

niet als probleem

4 De maatragel stast volgens sommige bezwaarmakers rietin verhouding: er had een

minder grpende maatregel genomen kunnen worden. Zo kan een strook grond door
utogarage Meertens worden aangekocht waar !ien parkeerplaatsen gemaakt kunnen
worden.

De

school in de nabiheid kan worden gekocht en daar kan de garage naar

verplaats worden, me! parkerrumte
in de keider

De opties die door bezwaarmakers worden aangeragen, zulen zeker kunnen bidragen

aan het verlagen van de arkeerdruk in de straat.

Het gaat enkel

niel om een

problematiek de door Garage Meertens wordt veroorzaakt, maar om een oorzaak di iS
Ontstaan

door

een

samenspel

van

meerdere

(actoren.

De

gemeente

heeft

een

(beleids\wrijkeid om de oplossing te kiezen die haar het beste Ijkt: dat is via dt
verkeersbesluit dan ook gebeurd. Oplossingen die In de privaatrechtelike sfeerliggen,
‘misdels het aankopen van grond en dergeljke, s niet de door het colege gewenste

oplossing

Andere optossingen kunnen goede opiossingen zijn.

echter niet dathet gekozen

Dat gegeven

maakt

verkeersbesluit daardoor
een slechie oplossings

3. Beperking lesftaarheid. As bewoners bezook wilen ontvangen, dan s het verveiend
dat het bezoek maar wee uur kan bijven. Voor bedrijven di afspraken ontvangen de
langerduren dan twee uur wordt dt ook problematisch

Met
een blauwe schif kan er maximaal twee uur worden geparkeerd. Indien men langer
wit parkeren dient men op de oprt te parkeren of een parkeerpiaats buten de biauwe

zone 1e zoeken Bewoners ontvangen levens één ontheffing per adres. Bedrijven krigen
e mogelikheid om meerdere (die) ontneffngen aan te vragen voor de blauwe zone.
Klanten kunnen daaroen langer dan twee uur parkeren inden noodzakelik. n de graktik

zal worden gekeken hoe hier cmgegaan mee zal worden; welicht dat enige aanpassing
in het aantal noodzakeljk bijkt. Ten ehoeve van de zorgwoningen worden verder twee

algemene

invaldeparkeerplaatsen aangelegd. zodat deze mensen op korle afstand

kurnen parkeren.

Ui net voorgaande blijkt dat door de aanwezgheid van de
parkeergedrag inderdaad aan restnctes wordt onderworpen. Enige

blauwe zone het
aanpassing wordt er

Gaarom van de omwonenden verlangd. Het vergen van enige aanpassing,kan echter niet
de corclusie dragen dat het besluit niet goed is en het calege niet n aar redelkneid
nertoe i8 kunnen komen.

De commissie ‘s van oordeel at net college een zorgwidige

afweging neeft gemaakt tussen de belangen van de kortparkeerders, langparkeersers,
‘bewoners en bedriven van de betrokken staten. De gevolgen
van de blauwe zone
bijven volgens het college binnen een redeljke marge. het iS eon nomale
maatschappelike ontwkkeing waarmee eenieder kan worden geconfronteerd
6. Dat hulpdiensten befemmerd worden doorde huicige verkeerssituatie of dat he isico
a

be

zwaarmoker iet

Bozwaarmaker i r

met

net o dat de sraatn net valeden ontoegankelijk s geweest voor huipdiensten

Het colege wenst graag de veiigheid van burgers en de bereikbaarheid van huipdensten

e garanderen,

ook zonder dat r n het

ots (out 15

op dt

‘O de

belemmerng zich concreet heeft voorgedaan, is daarom ietrelevant. Dat bewaners niet
'bekend s met hetfei
f dt prozleem zich concreet wel of iet heeft voorgedaan, acht het

college verder ook niet van belang.
parkeren voor uiriten,

het

geding

‘gewaarborga

Door

Bij foutief parkeren,

s de bereixbaarheid van de straat e

het

reguleren

met

parkeervakken

zoals dubbel parkeren of
van woningen mogeijk in

wordt

de

bereikvaarneis

Het verkeersbeslut bevat de overweging dat het beslutzal liden tot een

Delere bere'kbaarheid van de nuipdiensten.

Het colege neeft echter net wilen aangeven

dat e doorgang voor de hulpdensten wordt verbeterd,

maar wordt "gewaarborgd Goor

de
verkeersmaatregel De tem
ng" s derhaive niet
n behoeft
‘nuancering. Het colege wenst deze formulering derhaive op deze plek aan le passen
‘door aan te geven,

dat door de verkeersmaatregel de doorgang

van de hulpdensten

wordt gewaarborgd
7. Bezwaarmaker kan zich niet vinden in de steling dat angparkeerders in de nabije
‚omgevng en op eigen terein voldoende alternateve parkeergelegenheid beschkbaar
‘nebben. Geen onderbouwing
van dezo steling. Garage Meertens heeft deze ruimte in
ader geval mat Dria ontheffrgen zijn onvoldoende
Garage Meertens

kan iet verlangen

dat het colege haar faciteert in benodigde

rumte

p de openbare
weg. Net zoais andere bedrjven en particuieren mag men de openbare
weg gebruiken conform het reguiere gebruik, ook Garage Meertens mag di Garage

Meortens heeft echter
parkeerplaatsen. Als de
moet maken, dan zai de
maar aternaieven. De
‘bocrjven.

Daarom

geen recht om zijn bedrifsvoering te baseren op openbare
garage ecnter desainiettemin een: dermate aanspraak hierop
garagede bedrifsvoenng
moeten aanpassen of moeten zoeken
garage is een geiĳke partner In deze zaak ais ale andere

dat de garage net als de andere bedrijven de onthetfingen
Krigt

8 Door e weinig onthefingen wordt de bedrijfsvoering van Garage Meertens
'ierdoor zaler schade worden

geraakt en

geleden

Voor bedrjven is just n het kader van een evenredige belangafweging gekozen om drie

ontheffngen I plaats an één ontheffng Ie erlenen. Garage Meertens Krijg! net zoaisde
andere bediven drie ontheffngen Van e weinig ontheffingen is derhalve geen sprake,
hetis

eenzeide aantal als e andere bedriven. De steling dat

r fnanciee!

nadeel

wordt

geleden wordt verder niet onderbouwd. Voorts Ís het cllage van oordeel dat het rtfen
van verkeersmaatregelen hoort !ot het normaal maaischappelijk fsico van een
onderneming
9 Het
Het
i to summier

rzook is sachts
r daarom net eprosontatef

Uit bede telmomenten

p de dagen n

in okiober en december,

n

waarbij n tolaal 0p vif en drie dagen

geteid s is objectief vast komen te staan úat er sprake Ís van een hoge parkeerdruk
Voorts i er een kentekenonderzoek
uitgevoerd in maart. Hieruit bijkt dat op de M
Wiligersstraat en op het eerste gedeele van de Vroenalsweg meer langparkeerders

(P60%)

staan

dan

In de

overige

straten.

Het uitgevoerde

parkeeronderzoek

heeft

laatsgevonden op een reguiiere wize voor het utvoeren van een parkeeronderzoek. Het
tellen op verschilende dagenen verschilende tdstippen n oktoberen het vervog herop

ïn december,

biedt

zoek

voldoende

resuitaat

Waarom het

Voorts

p

is

welke norm dan wel aangehouden zou moeten worden,
wordt iet door

bezwaarmaker

er recentelijk

een

1e sumie

aarvuilend

i on

en op basis van welke grondslag,

nader onderbouwd

10 Het adves van de polte was bigevoegd bij het voornemen, maar niet bij het
defnitove boslut. Ui het adves blkt onkel dat de polte instort met hot voorgestelde
‘beslut en dat
dusdelik

hot voor de poltie fe

handhavon

i.

Waarom

de polte

nstemt,

s niet

n arkel 24 van het Beslut Adminitratieve Bepaiingen inzake het Wegverkeer (hierna
BABW) wordt de betrokkenheid geregeld van de drect bij de anchaving van
verkeersvoorschrien

betrokken

instante

Door

n

overeg

voorafgaand

aan

de

ofstandkorming van een verkeersbesluit e polise e betrekken wordt pewerksteligd, dat

net aspect van de handhaving van verkeersvoorschfien ook op lokaal niveau voidoende
tot i

echt kormt. ndien de pdiie dus instemt met een verkeersbesluit zegtzi da de in

te voeren maatregel handhaafbaar is. en daarmee een postef pollieadwes afgeeft
Bezwaarmaker geeftniet aan waarom niet zou z voldaan aan de verplching u arkel
24 BABW.

De polte heeftimmers op 18 januari 2017 ten behoeve van het defntieve

verkeersbeslut ngestemd

1. De meidingen zoals omschroven n overweging 3 van het besiuit
zijn te gobaal van
omschrving.

Net duidelijk is waarover
het gaot.

Gedurende een aantal jaren heeft het colge mekdingen en klachten ontvangen var
verschlende bewoners. Tevens is e een burgerinlitief opgericht van bezorgde burger
de overlast ervaren. Er hebben dwerse gesprekken plaatsgevonden tussen alle
verschilende parljen. Gedurerde deze jaren is het voor het colege duidelik geworden
dt er een parkeerprobleem i n de Mg: Wiligersstraaten omstreken. Door het instelen
van eon parkeeronderzoek is voorts objectef vast komen Ie staan dt er sprake i van
‚een hoge
k met hiraan ger
parkeerwverast: de
meldingen
de n het verleden zijn gedaan worden hermee bevestigd.
De regstatie van de
medingenkachten is daarom niet de enige overweging de ten grondsiag lgt aan het
verkeersbeslt. Concrete meldingen doen niet meer ler zake, daa nu opectief middels
parkeeronderzoek
probemen iet

vast

's komen

'e staan

dat

@r oen

hoge

parkeerdruk

is, di

Iot

Volstaan kan worden met een zakelike weergave van de aigemene problematiek
Waarom bezwaarmaker van menig
is, dat welicht ale meldingen spectiek benoemd
moeten

worden i het besiut, wordt nie dusdelik

12. De heririchting van de Rijkswog heoft de parkeerdruk in de Mgr. Wiligersstraat
doen

toenemen: er heeft geen samanhangonde beoordeling plaatsgevonden. Het parkeren n
Gronsveld

moet breder

worden ondorzocht

De steling wordt door bezwaarmaker verder niet onderbouw; er word!niet aangedragen
waarut bljkt, dat i daacwerkelik het geval i. Indien men echter uitgaat van ce

corecthed van de steling. dan doet t nog riets af aan het huidige verkeersbeslut

College s zelfs van oordeel dat met het nstain van de blauwe zone just di probleem
eventweel veroorzaakt door de herinrihting van de Rijksweg wordt opgelost, nu de
parkeerdruk in de M. Wiigersstaat
zal afnemen.
13
Het beslut ís onvoldoende
belangenatwging plaatsgevonden.

gemotveerd

en

er

heeft

geen

evenredge

0p blaezijden wee en drie van het verkeersbesit worden de waalf overwegingen van
net colege uigewerkt en hieruit kan: worden geconcludeerd dat er een zorgwuidige
Delangafweging heeft plaatsgevonden. Waarom er sprake 8 van onvoldoende motvaie
woret

door

i

gemist wordt t

aangegeven

nader

d.

Weke

nde

at e sprakeis van onevenredige belangenafweging wordt door appellant

ok

niet nader

onderbouwd. Welke belangen niet zjn meegewogen
word! niet duideik voor et colege.
e colege een zorgwuidige afweging heeft gemaakt tussen de belangen van de
korparkeerders, langparkeerders, bewaners en bectiven van de betrokken straten. Er
‘bestaat geen grond voor het oordeel dat het colege "a afweging van aie betrokken
‘belangen nie n redelkhed t het verkeersbesluit heeft kunnen komen. Dat een beslut
welicht niet goor bezwaarmaker gewenst is omdat welicht zijn beiangen iet zwaarder

wegen

dan

andere

belangen,

wi

niet

zeggen

dat

er

geen

of een

onvolledige

‘bolangenafweging
heeft plaatsgevonden.

14

Het

is niet eerljk dat enkel

het geragebdrif

op de perkesroverlast

wordt

‚aangesproken. Ook andere bedijven en evens buurtbewoners zorgen
voor overlast door
‘bopaaide gedragingen zosls het claïmen van bepaalde parkeerpiekken en dergeljke.
Door het colege s n het beslt reeds naar voren gebracht

dat r een parkeersiuates

ontstaan, waarbij parkeerdrux wordt veroorzaakt door de zch daa bevindende
(senioren)woningen, bedijven, kantoren, huisartsen- en een tandartsenpraktijk. Eris dus

‚geen sprake van dt de parkeerdruk alleen wordt toegewezen aan het garagesedrif Het
samenspel van de dverse factoren zorgt voor de parkeersiuatie in de M
Wiligersstraat
zoafs de nu i. De blauwe zone die het colsge wenst n e voeren zal voor

e partjen die bidragen 2an deze factoren, geïden.

In de behoefien di ale partjen

ebben wordt voors zoveelals mogeik voorzien

15 De periode waarin de blauwe zone wordt ingesteid, van 7:004 tot 22 004 i erg lang.
Tevens de gelding van de zone op zaterdag.
Met da waarin het verkeersbesluit
geldt |s verrumd ten opzicht van het voorgenomen
beslut. Deze veruiming vindt zin grordslag in reacties van omwonenden op het
voorgenomen vwerkeersbesit.
In het verkeersbesiui is het tidvak waarn de

parkeerschvifzone

gedt,

verrumd

van BO0U-1800u

naar

7:00422:00u

Door

de

veruimng van het tidstp !o! 22004 kunnen omwonenden zwaarder in hun belang
worden getrofen, daar dt tidstip is geïegen buken de reguiere kanioortiden waarin
meer omwonenden in hun woningen aanwezig zin en eventueel bezoek ontvangen. De
‘commissie i van oordee! dat de verrurming niet gebaseerd is op een objectieve norm,
‘die het beslui kan dragen. Het colege heet daarom de wens om de verruiming van
18001 naar 22:00u terug te brengen naar 20 00u. De verkeersmaatregel
geldt hierdoor

i binnen Hierdoor
kantoorijdenzullne bewoners
enige uitoopen hunen

de vroege avond.

gereiateerde

gin

bezoek minder zwaar worden

getroffen en daarmee tegemoet worden gekomen aan hun bezwaar op t punt.
c vak zal defhaive worden gewizigd naar 7:00 uur - 20700 uur

Het

16 Voor sommige adressen is één onthefing t voldoende; di indien er geen
parkoergelegenneid is op egen trrein. Nu worden onthefingen vereend op kenteken,

tiet op adres zoals afgesproken. Dit a

liden Iot mosijkheden, indien men de auto met

ontheffng op eigen terein moet zeten wogens het opladen.
Eris slechts bi enkele woningen sprake van geen parkeergelegenheid op eigen terrein
Middels oen ontheffng is et mogelijk dat êén voertug op de straat voor langere duur
geparkeerd

kan worden.

Inden

het

niet mogelik

is om

met de

eigen auto van

deze

Oriheffng gebruik 1e maken, daar deze elektrisen opgeiaden moet worden op eigen
terein, dan kan bezoek nderdaad geen gebruik maken van de ontheffng daar deze op
kenteken I& geregitreerd. Bezwaarmakar zal ierdoor enige hinder ondervinden. De
enkele reden Gat een Siuate erige inperking van de bewegingsvrijneid ihoud
Niertoe enige aanpassing vergt valt onder een ormaie maatschappelike ontwikeling
17. De blauwe ljnen zien er ostratisch gozien niet oo uiin de landeljke omgeving
Oî is een subjctieve steling De blauwe strepen zin corform arikel 25 Regiement
vereersregeis en verkeerstekens 1990 vereist en worden derhalve aangebracnt. De
steling doet verder nits af aan het peslut:

18. De maatregel past niet b de omgeving. Een parkeerschifzone
í bedoeld om kort

parkeren te faciteren n
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e maken.
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maatregel voor het perkeren n winkelgebieden, ietin di gebied waar vooral gewoond
worst

Het betreffende gebied s geen gebied meer waar aïleen gewoond wordt. Door de jaren

neen zijn er ook bedrjven gevestigd Met het reguieren door midcel van een blauwe zone
n verenen van ontheffngen, wordt berekt dat zowel kor- als |angparkeerders

gefachteerd kunnen worden. In het kader van een goede beiangenafwegng. waarbi
rekening gehouden wordt met zowel lang parkeren (verienen van ontneffing) en kort
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en daarom

concreet
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‘moet e naar gelang de grootte van een acteit
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van.

20 In het voorstel wordt een parkeerzone aangegeven (ot aan de Blokhut. Hierdoor
worden de parkoerplaatsen aan de Vroendalsweg ook in de parkeerzone betrokken en
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2 De overige bezwaren niet-ontvankeli te verklarer
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