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Internationaal advies over parkeerbeleid Roermond

Het verkeersbeleid van Gemeente Roermond is onlangs door zeven internationale experts uit Nederland, Portugal en Groot Brittannië op het gebied van retail, 
mobiliteit en parkeren kritisch bekeken.

Op verkeersgebied is Roermond een interessante stad vanwege de drukte op de wegen in het weekend, met name vanwege het Designer Outlet Roermond en de 
bezoeken aan de binnenstad. Door middel van een rondleiding en gesprekken met bewoners en ondernemers leerden de experts de stad kennen. Naar aanleiding 
hiervan gaven de experts advies over de samenwerking tussen retail en verkeer. De adviezen worden bij het opstellen van een nieuw beleid meegenomen.

Roermond heeft in 2013 een parkeerbeleid vastgesteld dat een duidelijke keuze maakt welke doelgroepen waar moet parkeren. Op straat parkeren in de binnenstad is 
gereserveerd voor bewoners. Bezoekers aan de binnenstad parkeren in de garages en op de terreinen aan de Singelring rond het winkelgebied. Op straat kan door niet-
bewoners alleen kort geparkeerd worden (max. 1 uur) voor een kort winkelbezoek. Het doel van dit beleid is om bewoners meer ruimte te bieden, maar ook om 
zoekverkeer te voorkomen en duidelijk te zijn naar bezoekers over de gewenste parkeerlocatie.

Jan Waalen, Coördinator Verkeer en Vervoer bij de gemeente Roermond, meldt dat de experts in gesprekken met ondernemers hebben gehoord dat zij niet allemaal 
blij zijn met de korte parkeertijd in de binnenstad. De experts geven aan begrip te hebben voor de doelgroepenbenadering van de gemeente. “Het doel dat Roermond 
hiermee wil bereiken kan echter alleen bereikt worden wanneer dit beleid duidelijk is voor de bezoekers”, zegt Waalen. Het advies van de experts is dan ook om in te 
zetten op een betere communicatie naar de bezoekers. Daarbij moet de gemeente de samenwerking zoeken met de winkeliers in de stad.
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