
 
Weert, 1 maart 2023. 
 
Parkeren Beekpoort-Noord. 
 
Op 14 februari 2023 heeft het College een besluit genomen over parkeren op Beekpoort-Noord. 
Conform de vastgestelde stedenbouwkundige visie (5 februari 2020) en het daarin opgenomen 
programma van eisen, waarbij t.a.v. parkeren de volgende parkeernorm wordt gehanteerd: 
Één parkeerplaats per grondgebonden woning (zonder eigen parkeerplaats), 1,5 parkeerplaats per 
appartement. 
De beleidsregels zijn door het College aangepast en het besluit wordt geëffectueerd. 
DUS Weert heeft een paar vragen over dit onderwerp: 
1) Bewoners zonder eigen parkeergelegenheid komen in aanmerking  voor één vergunning. Zijn de 
kosten voor deze vergunning € 36,50 per jaar? 
2) Is de digitale visiteregeling zoals die van toepassing is in zone 3 hier ook van toepassing? 
Zo ja voorzien de aangelegde parkeerplaatsen in de behoefte en waar zijn die gesitueerd? 
Zo nee is het dan mogelijk om een digitale visiteregeling te treffen op parkeerterrein Centrum-Noord 
3) In het besluit wordt aangegeven dat nieuwe bewoners met meer dan een auto of een eigen 
parkeergelegenheid, in aanmerking komen voor een parkeerabonnement op parkeerterrein 
Centrum-Noord. De kosten hiervoor bedragen € 288,20 per jaar. Hoe hoog is het tarief op de 
Walburgpassage (bovengronds)? 
4) Parkeren in zone 1 en 2 op straat kost voor aanwonenden € 144,20 per jaar. Is erover nagedacht 
om het tarief voor de bewoners van deze nieuwe wijk aan te passen naar € 144,20 per jaar? 
Naar de mening van DUS Weert kan het niet zo zijn dat bewoners die buiten het centrum wonen 
meer betalen dan bewoners in het centrum. 
5) In hoeverre maken bedrijven op Centrum-Noord nog gebruik van parkeerterrein Centrum-Noord? 
6) Parkeerterrein Centrum-Noord is voorzien van een slagboom. Dat betekent dat hier 24 uur per dag 
en ook in het weekend betaald moet worden. In de stad is op zondag geen betaald parkeren op de 
straat m.u.v. de parkeergarages en de Walburgpassage. Met het toenemen van het aantal woningen 
in dit gebied wordt de parkeerbehoefte groter. Om wildparkeren op andere plekken te voorkomen 
zou u kunnen onderzoeken of de slagboom op dit parkeerterrein kan worden weggehaald en er een 
parkeerautomaat kan worden geplaatst. Op die manier is na 18.00 uur en op zondag geen betaald 
parkeren. Bent u bereidt om uit te zoeken of dit mogelijk is? 
7) Hoe ziet de invulling van de parkeerplaatsen in dit gebied eruit?   
8) Zijn er voldoende mogelijkheden in dit gebied om de afgesproken parkeernorm te behalen zeker 
gezien de ontwikkelingen t.a.v. de woningbouw en de bouw van het politiebureau?  
9) Hoeveel parkeerplaatsen worden er gerealiseerd voor mensen met een beperking en voor 
elektrische voertuigen? 
10) Op welke manier zijn de bewoners geïnformeerd over de parkeermogelijkheden? 
 
DUS Weert ziet de beantwoording graag tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet 
Conny Beenders-van Dooren 
Raadslid DUS Weert 
 
 


