
Verkeersbesluit voor het instellen van een parkeerverbod aan Valkenburgstraat 

te Weert 

Burgemeester en wethouders van Weert, 

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, zijn wij bevoegd dit ver- 

keersbesluit te nemen. 

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT 

Vereiste van een besluit 

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden 

genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen 

inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een 

gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd; 

Gelet op: 

– de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 

1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene 

wet bestuursrecht; 

– artikel 26 van het BABW wordt dit besluit bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant en 

is voor een ieder in te zien op de website van de Staatscourant; 

– het wijzigingsbesluit 2016 mandatenregeling, 11 februari 2017, van het college van Burgemeester 

en Wethouders, waarin het afdelingshoofd Openbaar Gebied gemachtigd is tot het nemen van 

verkeersbesluiten. 

Uit oogpunt van: 

– het verzekeren van de veiligheid op de weg; 

– het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; 

– het zoveel mogelijk waarborgen van vrijheid van het verkeer. 

Is het gewenst om: 

– een parkeerverbod in te stellen aan de even zijde van de Valkenburgstraat in Weert. 

Motivering 

De Valkenburgstraat heeft een wegbreedte van +/-6mtr. De woningen aan de even zijde hebben, op 

één woning na, allemaal de mogelijkheid om op eigen terrein te parkeren. De woningen aan de oneven 

zijde dienen, op twee woningen na, op straat te parkeren. 

Op het moment dat men aan 2 zijden parkeert wordt de doorgang voor verkeer belemmerd. Daarom 

parkeert men nu vaak (gedeeltelijk) op het trottoir. Parkeren op het trottoir is niet toegestaan. Om het 

parkeren op het trottoir tegen te gaan en de doorgangsruimte van 3,25mtr op de weg voor hulpdiensten 

(bv Brandweer) te waarborgen is er besloten een parkeerverbod in te stellen. 

Middels het aanbrengen van dit parkeerverbod wil de wegbeheerder de vrije doorgang voor verkeer 

waarborgen voor zowel de rijbaan als het trottoir. Om onnodig oversteken op de rijbaan tegen te gaan 

en het feit dat de even zijde op eigen terrein kan parkeren is besloten het parkeerverbod aan de even 

zijde in te stellen. 

Om een beeld te krijgen van de parkeerdruk in de wijk heeft de gemeente een parkeerdrukmeting uit 

laten voeren. Uit de parkeerdrukmeting komt naar voren dat er in de Valkenburgstraat een grotere 

parkeerbehoefte heerst dan parkeerruimte maar dat er in de aanliggende straten nog vrije ruimte is 

om te parkeren. Dit binnen, volgens de CROW normering, een acceptabele loopafstand van 100-200mtr. 

De auto’s die nu (deels) op het trottoir staan kunnen daarom in de aanliggende straten parkeren of men 

kan gebruik maken van de parkeervoorzieningen welke men op eigen terrein heeft. 
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Gehoord 

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg 

gepleegd met de taakbeheerder verkeer te Weert van het korps Nationale Politie. 

Alle aanwonende van de Valkenburgstraat hebben een schriftelijk afschrift gehad van het voorgenomen 

ontwerp verkeersbesluit. 

Belangenafweging (Awb procedure) 

De bekendmaking van de ter inzage legging van het ontwerp besluit met de daarop betrekking hebbende 

stukken en de mogelijkheid zienswijzen kenbaar te maken, werd op 13-10-2021 gepubliceerd in het di- 

gitale Gemeenteblad. Binnen deze periode hebben we 4 zienswijzen mogen ontvangen. 

We hebben (gegroepeerd) de volgende onderwerpen in de zienswijzen binnen gekregen: 

V: Hoe gaat men om met geparkeerde auto’s van parkeerders die niet in de Valkenburgstraat wonen? 

A: Aan de Valkenburgstraat is het voor ieder vrij om hier te parkeren. We kennen het parkeren in een 

straat niet alleen toe aan de inwoners van de betreffende straat. 

V: Mogelijkheid tot vergunning parkeren? 

A: Vergunning parkeren wordt alleen ingesteld rondom het centrum van Weert. Omdat in het centrum 

betaald parkeren geldt wijken bezoekers uit naar de omliggende woonstraten. Dit is niet aan de orde 

in de Valkenburgstraat. 

V: Wat doet de gemeente dan met soortgelijke straten in de wijk? 

A: Alleen een gelijke wegbreedte maakt nog niet een soortgelijke straat. In de voorbeelden benoemd 

men onder andere de s' Hertogenradestraat. Deze is namelijk ook 6mtr. breed. 

Niet alle straten zijn dus zo maar te vergelijken. In het geval van de s' Hertogenradestraat zijn er in totaal 

minder woningen en hebben meer woningen de mogelijkheid om op eigen terrein te parkeren. Hierdoor 

zal de parkeerdruk in de openbare ruimte ook minder zijn. Verder hebben we hier, in tegenstelling met 

de Valkenburgstraat, geen meldingen ontvangen over parkeeroverlast. Een vergelijking met andere 

straten wijzen we dan ook af omdat iedere straat op zich bekeken dient te worden. 

V: Waar moet men na het parkeerverbod dan parkeren? Extra parkeerplaatsen elders in de wijk 

(groenstroken Groenwoudlaan). Kijk naar het gehele parkeerprobleem in de wijk. Levert het parkeerver- 

bod problemen op voor andere straten? 

A: Er heeft een op 28sept, 30sept 2021 en 21jan 2022 een parkeerdrukmeting plaats gevonden. Hieruit 

blijkt dat er in de aanliggende straten, binnen een acceptabele loopafstand, nog ruimte is om te kunnen 

parkeren. 

We maken gebruik van de CROW richtlijnen welke betrekking hebben op acceptabele loopafstanden 

van je huis naar de geparkeerde auto. Deze geven aan dat 100-200mtr een acceptabele afstand is. We 

begrijpen dat iedereen graag binnen een zo kort mogelijke afstand van zijn woning wil parkeren maar 

dat is in sommige straten helaas niet realiseerbaar. We zijn dan ook niet voornemens om nu extra 

parkeervakken aan te leggen. Op het moment dat de gemeente met een herinrichting van de straten 

aan de gang gaat kunnen we mogelijk kijken hoe het parkeren anders vorm gegeven kan worden. 

V: Waarom niet parkeren op trottoir zoals in andere straten? 

A: In dit gedeelte van de wijk is deels op het trottoir alleen toegestaan op de Monfortstraat. Dit is vanuit 

het verleden (voor 2003) zo ingericht. Parkeren (deels) op het trottoir heeft geen voorkeur binnen de 

gemeente Weert. Het trottoir in de Valkenburgstraat is niet breed genoeg om parkeren op toe te staan. 
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In het geval van de Monfortstraat is het trottoir aan allebei de zijdes 1mtr breder. Hierdoor is er ruimte 

om de auto deels op het trottoir te plaatsen. 

V: Open maken Valkenburgstraat aan de zijde van Groenewoudlaan. Zodat als het nodig is ook daar te 

parkeren wij niet onnodig hoeven om te rijden. 

A: Dit gedeelte is middels een trottoir/doorsteek te bereiken. Op het moment dat de gemeente met een 

herinrichting van de straten aan de gang gaat kunnen we kijken of we aansluiting van het kruispunt 

anders vorm kunnen geven. 

Besluiten 

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om: 

1. een parkeerverbod aan de even zijde van de Valkenburgstraat in te stellen door het bebording 

E01, van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. 

Een en ander zoals op de bij dit besluit behorende en zodanig gewaarmerkte tekening is aangegeven; 

Weert,  30 maart 2022 

Namens burgemeester en wethouders, 

Arnoud Berghuis 

Hoofd afdeling Openbaar Gebied a.i. 

Bijlage 

– Tekening parkeerverbod Valkenburgstraat in Weert. 

Mededelingen 

Het verkeersbesluit met de daarbij behorende bescheiden zijn te raadplegen via de digitale Staatscourant. 

Bezwaar en voorlopige voorziening 
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Tegen het besluit staat bezwaar open. Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer weten over dit besluit 
dan kunt u contact opnemen met de heer Duprée via 0495 – 57 50 00 of e.dupree@weert.nl. Vindt u dat 
het besluit onjuist is, dien dan binnen zes weken een bezwaarschrift in en stuur dit naar burgemeester 
en wethouders van Weert, postbus 950, 6000 AZ Weert. Weet u niet zeker of u deze bezwaarschriften- 
procedure wilt volgen of wilt u met ons overleggen over de oplossing voor uw probleem? Neem dan 
contact met ons op. Let op: overleg zo nodig hoe u de bezwaartermijn van zes weken veilig kunt stellen. 

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten: 

– de naam en het adres van de indiener(s); 

– de dagtekening; 

– een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en de gronden van het bezwaar 

(motivering). 

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van 
een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzie- 
ningenrechter van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. 

Het verzoek dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten: 

– de dagtekening van het bezwaar; 

– vermelding van de datum van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt; 

– een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen. 

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk 
wordt tevens een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft overgelegd. 

Naar aanleiding van het verzoek kan de bevoegde voorzieningenrechter een voorlopige voorziening 
treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 

Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht 
geheven. De griffier van de betrokken Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek 
op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke 
wijze het verschuldigd griffierecht moet worden voldaan. 

Ingevolge het bepaalde in artikel 7:15 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u voordat het bestuurs- 
orgaan op uw bezwaar heeft beslist verzoeken om vergoeding van de in verband met het bezwaar ge- 
maakte kosten. 
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