Aan:

Burgemeester & wethouders en raadleden

Nut en noodzaak van de parkeervoorziening aan de Stiegel
Eijsden, 13 juli 2020
Geacht college en beste raadsleden,
Naar aanleiding van de afwijzing door het college om op 14-15 juli 2020 in te mogen spreken
inzake nut en noodzaak van de parkeervoorziening aan de Stiegel 13 te Eijsden deze brief.
De afgelopen weken hebben wij als omwonenden van Stiegel 13 te Eijsden gesproken met
afgevaardigden van alle politieke partijen van de gemeente Eijsden Margraten. Tijdens deze
gesprekken hebben wij aangegeven dat wij grote twijfels hebben over nut en noodzaak om
de Stiegel 13 te verbouwen tot een parkeerplaats waarbij de kosten van deze gehele
operatie richting het miljoen gaan.
Dat er in de dorpskern Eijsden een regelmatig parkeerproblemen zijn erkennen wij als
omwonenden ook. Wij vragen ons alleen af of de zoveelste parkeerplaats in Eijsden dit
probleem gaat oplossen.
We hebben aan alle afgevaardigden gevraagd wat de noodzaak is en welke onderzoeken
hieraan ten grondslag liggen. Niet één afgevaardigde kon verwijzen naar rapporten waarin
stond aangegeven dat een parkeerplaats op Stiegel 13 de oplossing is dan wel doelmatig is.
Tevens kon ons niemand vertellen wat de gemeente in voorliggende tijd had ondernomen
op het gebied van mobiliteitsmanagement (uitgezonderd het plaatsen/ herplaatsen van een
paar borden).
Wij willen uw college vragen om alvorens de vergunning voor het realiseren van de
parkeerplaats op Stiegel 13 te verlenen eerst het gesprek aan te gaan met ons en parallel
hieraan te onderzoeken wat het resultaat zal zijn van deze parkeerplaats en hoe dit dan
wordt ingepast in een verkeerscirculatieplan als onderdeel van het integrale mobiliteitsplan,
en of dit opweegt om hiervoor een mooi stukje Eijsden te ontsieren met een leeg liggende
parkeerplaats.
In het kader van agendapunt 9 de kadernota is u gevraagd te onderzoeken waar bezuinigd
kan worden. Het niet realiseren van bovengenoemde parkeerplaats en het verkopen van de
bouwkavel lijkt ons dan ook een zeer goede bezuiniging die de gemeente ook nog geld
oplevert.
Namens de omliggende bewoners van Stiegel 13,
Met vriendelijke groet,
Piters, Schillings, Eussen

