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Maastricht, 4 januari 2023 

 
 
Aan:  College van Burgemeester en Wethouders Maastricht 
Betreft:  Parkeren en rondrijden 
 
Geacht college, 
 
Velen kijken terug op een succesvolle decembermaand. Horeca, bewo-
ners, middenstand en bezoekers genoten van kopen, verkopen en ontvan-
gen. 
 
Wie verwachtte snel toegang te vinden tot alle heerlijkheden kwam bedro-
gen uit. Parkeerplaatsen in het centrum raakten snel vol evenals de toe-
gangswegen tot die parkeerplaatsen. Files en rondrijdend zoekverkeer zijn 
het gevolg. 
 
Maastricht heeft een geweldige P&R voorziening. Bezoekers zijn daar on-
voldoende mee bekend.  
Ons valt op dat verwijzingen naar de P&R voorziening eerder zijn opgeno-
men op de matrixborden bij uitvalswegen dan op borden langs invalswe-
gen. Is het uw hoop dat automobilisten zich die verwijzing bij een volgend 
bezoek herinneren? 
 
Ondertussen worden de bewoners langs aan- en afvoerwegen geschaad in 
hun gezondheid.  
 
Kunt u ons informeren over gemeten belasting door geluid, trilling, Co2 en 
fijnstof in december langs die wegen? 
 
Wij vertrouwen erop dat bij de marketing voor Maastricht in het vervolg 
extra aandacht wordt gegeven aan bestaande en toekomstige P&R voor-
zieningen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marijke van Lierop, voorzitter 
Joof Schöpping, secretaris 



 
Geachte heer Schöpping,
 
Bedankt voor uw brief waarin u aandacht vraagt voor het zoekverkeer en de park and ride.
 
Maastricht beschikt inderdaad over een geweldige P+R voorziening. Bezoekers van de stad worden
door ons gewezen op de mogelijkheid om hier te parkeren. De voornaamste communicatie wat
betreft parkeeradvies vindt plaats via Maastricht Bereikbaar. Via hun site, nieuwsbrieven en gerichte
acties worden potentiele bezoekers geïnformeerd over de parkeermogelijkheden, waarbij speciale
aandacht wordt gegeven aan P+R Noord. Daarnaast wordt op topdruktedagen gebruik gemaakt van
matrixborden van Rijkswaterstaat. Bij drukte in de stad wordt op de A2 en A79 P+R Noord
aangegeven als parkeeradvies. Afgelopen decembermaand heeft de gemeente in samenwerking
met Maastricht Bereikbaar gebruik gemaakt van Geotargeting. Bezoekers onderweg krijgen een
bericht, via de navigatie, over de parkeermogelijkheden in Maastricht. Hierin is een parkeeradvies
en verwijzing naar P+R Noord opgenomen. Ondanks onze inspanningen wil een groot deel van de
bezoekers nog altijd het liefst zo dicht mogelijk bij het centrum parkeren. Wij blijven onderzoeken en
experimenteren naar mogelijkheden om bezoekers beter te informeren en te adviseren over het
gebruik van onze parkeervoorzieningen. Echter, menselijk gedrag laat zich lastig beïnvloeden.
 
Wat betreft uw opmerking omtrent de aanwezige matrixborden op de uitvalswegen. Deze
matrixborden zijn in eigendom van Rijkwaterstaat en zijn geplaatst in relatie tot de A2/N2-tunnel. De
matrixborden zijn geplaatst om verkeer richting de A2/N2 te informeren. Voor bezoekers komende
vanuit het oosten, gaande richting centrum-west, kan niet optimaal gebruik worden gemaakt van de
matrixborden. Wij zijn momenteel bezig om zelf matrixborden aan te schaffen en deze te plaatsen
op locaties die relevant zijn voor topdruktedagen. Op de A2 en A79 maken wij reeds gebruik van de
aanwezige matrixborden.
 
Geluid en trillingen worden niet constant gemeten in Maastricht. Hier kunnen wij daarom geen
gegevens over verstrekken.
Luchtkwaliteit, stikstofdioxide en fijnstof, wordt wel op veel punten in de stad gemeten. U kunt de
meetgegevens terugvinden op de volgende websites:
www.luchtmeetnet-maastricht.nl
www.luchtmeetnet-limburg.nl
Ohnics | Fijnstofkaart

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Met  vriendelijke groet,
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