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Geachte mevrouw Linders,

Op 17 april hebben wij uw art. 37 vragen over het betaald parkeren in Venlo Zuid ontvangen.
Hierbij sturen wij u het antwoord op de vragen.
1. Is het College zoals toegezegd in de vergadering d.d. 28-11-2012 in overleg getreden
met Woonwenz?
Ja, op 9 januari jl. heeft er overleg plaatsgevonden met Woonwenz over de parkeersituatie
bij Crescendo.
2. Wat waren de resultaten van dit gesprek en wat zijn de mogelijkheden die de
woningcorporatie kan regelen?
Uit het gesprek met Woonwenz is gebleken dat het niet mogelijk is om de parkeergarage
open te stellen voor publiek. Alleen bewoners die een parkeerplaats huren krijgen toegang
tot de parkeerkelder. Het toelaten van derden (bezoekers/mantelzorgers etc.) is door de
technische beperkingen van het toegangssysteem niet mogelijk en is tevens uit het oogpunt
van veiligheid niet wenselijk.
Het is overigens wel mogelijk om als bewoner van Crescendo een parkeerplaats te huren en
vervolgens het toegangspasje van de parkeerkelder uit te lenen aan een bezoeker of
mantelzorger, zodat zij in de parkeerkelder kunnen parkeren.
3. Wat zijn de mogelijkheden voor mantelzorgers van Crescendo voor een
parkeerontheffing?
Op basis van de huidige regelgeving is het niet mogelijk om aan een particulier (in dit geval
een mantelzorger) een parkeerontheffing te verstrekken. Dergelijke ontheffingen worden
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alleen verstrekt aan bedrijven die voor het uitvoeren van hun werk binnen de betaald
parkeerzone afhankelijk zijn van een auto. Dit is het zogenaamde doelgroepenabonnement.
Omdat mantelzorgers in Nederland over het algemeen vrijwilligers zijn (familie, vrienden) en
niet worden geregistreerd is het niet mogelijk om ze in een bepaalde doelgroep te plaatsen
en komen ze dus niet in aanmerking voor het doelgroepenabonnement. Het
doelgroepenabonnement kost overigens €843 per voertuig, per jaar.
4. Is het mogelijk het parkeergebied bij Via Crescendo 'verboden te parkeren voor
onbevoegden' te maken zoals de parkeerplaats bij de Julianaflat in het centrum van
Venlo en dus alleen toegankelijk voor mantelzorgers? Als dit niet zo is waarom niet?
Nee, dit is niet mogelijk. Het gebied rondom Crescendo is, inclusief de parkeerplaatsen,
bestemd als openbaar gebied. De parkeerplaatsen bij het gebouw zijn aangelegd voor
bezoekers van Crescendo. Zouden we deze parkeerplaatsen exclusief reserveren voor
mantelzorgers dan mag regulier bezoek daar dus geen gebruik meer van maken. Buiten het
feit dat dit niet te handhaven is, omdat aan een auto niet te zien is of iemand mantelzorger is
of niet, zou dit ook extra parkeeroverlast in de buurt veroorzaken.
5. Op welke wijze kan de regeling van de bezoekersparkeerkaart uitgebreid worden?
Als dat kan op welke termijn?
Op 23 april jl. heeft het college besloten een pilot te starten voor de mantelzorgers van
Crescendo. Deze pilot houdt in dat bewoners van Crescendo, die aantoonbaar zorg nodig
hebben, een extra bezoekersparkeerkaart kunnen aanschaffen.
Een bezoekersparkeerkaart kan worden aangevraagd door mensen die wonen binnen de
betaald parkeerzone en kost €22,50. Met deze kaart kunnen ze hun bezoek tot maximaal
200 uur tegen een gereduceerd tarief (€0,80/uur i.p.v. €1,80/uur) laten parkeren. Zijn de 200
uur op dan is de kaart niet meer bruikbaar. Per woonadres wordt normaal gesproken maar
één kaart per jaar afgegeven. Met deze pilot bieden we mensen die in Crescendo wonen de
mogelijkheid om wanneer de eerste kaart op is, een tweede aan te vragen. Op deze manier
kunnen bezoekers/mantelzorgers dus niet 200 uur, maar 400 uur voor het gereduceerde
tarief parkeren.
Voor mantelzorgers biedt de bezoekersparkeerkaart nog een belangrijk voordeel. In Venlo
kan op de meeste betaalde parkeerplaatsen tot maximaal 2 uur parkeertijd per keer gekocht
worden. Zijn die 2 uur voorbij dan moet er een nieuw kaartje gehaald worden. Met de
bezoekersparkeerkaart geldt deze maximale parkeerduur niet en hoeft men dus niet om de 2
uur terug naar de auto.
De regeling gaat per direct in en zal aan het eind van dit jaar breed worden geëvalueerd. Bij
deze evaluatie zullen ook de mantelzorgers betrokken worden.
Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
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