Parkeren
Als u de binnenstad van Venlo bezoekt:

1. Hoe gaat u meestal naar de binnenstad?
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Let op, aantallen zijn laag bij vraag 1.1, pas op met verwoording in artikel
1.1 "Gemeente Venlo is een autovriendelijke gemeente"
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Meestal wel, m.u.v. `Duitse dagen`
Parkeerplaats moeilijk te vinden en extreem duur
Kijk maar, de kopers blijven weg en niet alleen van internet kopen
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Venlo worstelt door een noodzakelijke sluiting van twee parkeergarages met een tekort aan
parkeerplaatsen. De gemeenteraad buigt zich deze maand over het onderwerp. U krijgt 5 minuten de
mogelijkheid om in te spreken bij de gemeenteraad.

2. Wat zou u de gemeenteraad mee willen geven om de binnenstad beter
bereikbaar te maken?
(4% = alles bij het huidige laten, 7% = ik zou niks zeggen)
 1garage hoeft niet dicht, kan snel opgeknapt worden. Lariekoek.
Men heeft andere plannen met de locatie en zoekt een rede om de boel te slopen. Nee, een
kabelbaan moet er komen, achterlijke gladiolen. Is rendabel? Echt niet.
 3 mogelijke parkeerplaatsen voor binnenrijdende Duitsers (alleen op zaterdag nodig):
- De Koel
- Oude Veiling aan de Hagerhofweg
- Parkeerterreinen Océ
Vanaf deze plaatsen pendelbussen.
 Aan de kant van de stad (museum en arsenaal) voldoende parkeergelegenheid
 Aanduidingen, duidelijke borden, ook , zeker, in het Duits, klantvriendelijke Venlose
verkeersregelaars die het Duits beheersen.
 Aarzel niet te lang met het herstellen/vervangen van de katte garages
 Alles in zijn geheel bekijken in samenspraakmet ondernemers. Wees creatief.
 Als de weerlicht zorgen voor voldoende parkeergelegenheid!
 Als de wide weerga beide garages repareren en weer openen,daarna op de hei gaan zitten en
heel diep nadenken hoe het parkeerprobleem op te lossen. Het op zijn beloop laten om tijd te
rekken en vervolgens met de oplossing komen, om op het kazerneterrein te parkeren en dan met
de kabelbaan naar het centrum te gaan is misschien een oplossing voor financiële positie van de
gemeente maar niet voor het zieltogende centrum van Venlo. Het is 2 min. voor 12!!
 Arsenaal restaureren en openhouden. Geen wanstaltige noodgarage plaatsen. Alle
parkeergarages aan de Maaskant, waardoor de hoek Parade steeds minder bezoekers
krijgt...Overigens is deze garage niet in één jaar tijd verrot.... Welke wethouders hebben het
zover laten komen... Al meer dan tien jaar was er betonrot te zien...
 Arsenaal slopen.
Roermondse Poort renoveren.
 Autoluw maken door aan de rand van Venlo parkeer velden aan te leggen en vervoer met
elektrische bussen naar de stad voor een kleine vergoeding.
 Beide parkeergarages afbrekenen snelle parkeergarage bouwen op loopafstand van de stad zoals
parkeergarage de Morspoort in Leiden. Geen baksteen maar open staalbouw met betonplaten
en leuk camouflagenet. Bouwen op loopafstand van de stad maar niet pal in het centrum. Nog
ruimte zat voor dergelijke garages. Beheer binnen gemeente houden en tarieven omlaag. Want
filmpje pakken in Panningen of Reuver is leuker dan in Venlo.
 Beide parkeergarages deugdelijk en duurzaam opknappen. Die lokaties zijn gunstig gelegen voor
in- en outsiders.
 Beide parkeergarages snel opknappen en dan onderzoek doen naar een hel nieuwe
parkeergarage.
 Bestaande locaties die gesloten zijn opknappen.
 Beter luisteren naar de burgers
 Beter nadenken
 Betere doorstroom van toegangswegen
 Betere parkeermogelijkheden schandaal hoe lang de auto's staan te wachten, en slechte
verwijzing naar parkeerplekken o.a op maaskade en de andere aanvoerwegen.
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Betere verkeersgeleiding, tweedeling van het verkeer via vd Grintenweg, Urbanusweg Nolensplein Wegrijden ook via die weg en via de Goltziusstraat. De belofte om de Goltziusstraat
minder verkeer te laten trekken is niet ingelost. Het verkeer wordt te ver in de binnenstad
gelaten met alle problemen van dien voor ondernemers en bewoners.
Bezint eer gij begint!!
Braak liggende stukjes grond, maaskade, sloterbeekstraat, molensingel tijdelijk als parkeerplaats
inrichten.
Buiten de stad parkeren en vervoer regelen richting binnenstad
Dat ze moeten zorgen dat de parkeer problemen zo snel mogelijk opgelost moeten worden, en
niet 100x moeten overleggen wat ze nu wel en niet moeten gaan doen.Doorpakken!!!!
De parkeerkosten drastisch omlaag brengen.
Zorgen dat het parkeren in een bewaakte stalling gratis wordt.
De beide parkeergarages goed renoveren en weer openstellen. Het argument dat ze verouderd
zijn is flauwekul. Indien noodzakelijk kan dit altijd nog aangepast worden. Of de garages
uiteindelijk verkocht moeten worden of in eigen beheer van de gemeente moeten blijven, vraagt
nog een uitgebreid overleg met de bevolking en het gemeente bestuur.
De garages allebei renoveren en ze tijdelijke weer openstellen, totdat er een koper is die ze
allebei wil kopen en eventueel kan vervangen
De nu gesloten parkeergarages veilig maken en herstellen.
Pendelbusjes vanuit de buitenwijken naar het centrum?
De parkeergarages met súper spoed laten repareren en weer openstellen.
De parkeerkosten reizen de pan uit, 5 euro per uur
fiets bewaakt parkeren is van 40 cent naar 1 euro gegaan, niet normaal, toch
De prijzen minder hoog maken. Nu kom ik vrijwel nooit in de binnenstad van Venlo. omdat
onbetaald parkeren een crime is en betaald parkeren te duur. Ik ga altijd naar de omliggende
dorpen indien mogelijk en anders naar Mönchengladbach of andere Duitse steden, of naar
Roermond.
De stoplichten beter afstellen. Als je staat voor rood en je ziet dat het rode licht voor de auto's
tot drie keer toe op groen gaat is dat niet leuk.
De verkeersstroom veranderen. Niet alle parkeerplaatsen vast laten lopen tegen de Maas aan.
Doe met spoed wat aan het parkeer tekort.
Duidelijk aangeven waar je kunt parkeren, en voldoende parkeerplaatsen op loopafstand van de
binnenstad
Een aparte rijbaan voor mensen die willen parkeren onder nolensplein. Als je verder de stad in
wilt, sta je vaak al veel eerder vast.
Een blauwe zone invoeren bijvoorbeeld , Kaldenkerkerweg, Burg v Rijnsingel, Deken van
Oppensingel, De Sraelseweg, Urbanusweg.
Een goede informatievoorziening over de parkeermogelijkheden. Daarin ook de mogelijkheden
van de bereikbaarheid middels openbaar vervoer en fiets.
Een ringweg om de binnenenstad aanleggen of een rondweg om de stad.
Een tranfurium want parkeren in Venlo is schandalig duur
Een veiligere fietsroute naar de stad voor ouderen. de fietsers moeten op de rotonde
Roermondse poort opletten maar nu moeten ze van alle kanten kijken en opletten.
Eerder ingrijpen, als een parkeer garage onderhoud nodig heeft, en niet alles tegelijk sluiten.
Fietsvriendelijker te zijn...
Garages repareren
Gebruik meer parkeerterreinen buiten de stad met een pendel naar het centrum. Dat voorkomt
dat alle verkeersaders dichtslibben en al het andere verkeer dat niet hoeft te parkeren, toch
vastloopt.
Geeft de fietsers en wandelaars langer en sneller groen licht bij verkeerslichten
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Gemotoriseerd verkeer uit de binnenstad. Gratis vervoer vanuit parkeerplekken naar binnenstad
Gesloten parkeergarages herstellen.
Gratis met de bus voor ouderen.
Gratis ov
Gratis parkeren
Gratis parkeren en gratis bussen inzetten
Gratis parkeren goed voor de economie
Herbouw de afgekeurde parkeergarages.wees niet te zuinig met de kosten,je ziet het wel
goedkoop is niet altijd goed en een koopje.de aanvoerwegen op drukke dagen regelen door
politie of stadswachten en het verkeer laten rijden en niet voor elk verstoplicht 2 auto's erdoor
en 5 minuten wachten stimuleer het bus gebruikbij de koel en in het ven voor onze
oosterburen,maak er reklame voor aan de andere kant van de grens,geef voorlichting ook aan de
bewoners van onze stad.
Het auto verkeer via de A73 Venlo binnen laten komen en laten parkeren op het oude veiling
terrein en dan vandaar met een pendeldienst naar het centrum.
Niks geen kabelbaan kost handen vol geld en het werkt toch niet.
Het parkeren moet VEEL goedkoper worden en tevens moet er zsm vervanging komen voor de
gesloten parkeergarages.
Ik zou deze zelfverrijkers niet kunnen toespreken omdat ze horende doof zijn en er niet voor
venlo zitten maar voor zichzelf. Laten ze een voorbeeld nemen aan Roermond
Ik zou het fijn vinden als de bezoeker niet zoveel aan parkeergeld zou moeten uitgeven. Als ik in
andere plaatsen parkeer verwonder ik me keer op keer waarom het daar goedkoper kan.
Ik zou net als in Blerick/roermond zorgen voor gratis/goedkoop parkeren buiten, daardoor zullen
de parkeergarages minder zwaar belast worden. Tevens zou ik zorgen voor een groot parkeer
terrein aan de rand van de stad. Dan zou men in de binnenstad kunnen kiezen voor een hoger
tarief en op dat/die parkeer terrein(en) voor een lager dagtarief.
In ieder geval de publieke werken beter te onderhouden niet allen de parkeer garages maar ook
de sport hallen en niet maar afbreken en nieuw bouwen lintjes knippen
Ja, dat is fingerspitzegefühl! Ik woon aan de rand van de binnenstad en zie telkens weer goede en
foute aspecten.
Kan dit niet beoordelen. Maak geen gebruik van de parkeergarages.
Laat alle parkeergarages open tegen betaalbare prijzen.
Laat de mogelijkheid onderzoeken van een aan te leggen weg vanaf de A67 ter hoogte van van
der Valk naar de Maaskade ter hoogte van de Slieenbergflat.
Laat ieder kwartier een bus over de Parade rijden om winkelend publiek te brengen en op te
halen.
Lage parkeertarieven voor kort parkeren
Lagere parkeerkosten
Los het mismanagement op. Wel meer geld voor parkeren innen maar minder parkeerplekken
ter beschikking stellen door slecht onderhoud van parkeergarages en zelfs afstoten (lees:
Roermondsepoort) aan particuliere partijen. Dat gaat er bij mij niet in!
Luister wat meer naar de bewoners en vooral de lokale ondernemers in de binnenstad.
Ondersteun hen waar mogelijk ipv met regelgeving en starre houding het hen moeilijk maken.
Schaf het betaald parkeren af en maak het aantrekkelijk voor bezoekers om te komen.
Maak aan de kant van arsenaal snel een oplossing aan die zijde gaat anders alles stuk
Maak een koppeling tussen het beleid om onderwijs naar het centrum te trekken en de
parkeergarage. Wanneer Venlo zich als studentenstad wil ontwikkelen en dus ook duitse
studenten naar de kern van de stad willen trekken, dan zijn daarvoor parkeervoorzieningen nodig
(hoofdzakelijk op werkdagen tussen 9-17). Wanneer er in nieuwe garages geinvenesteerd gaat
worden lijkt het me goed deze beleidsplannen te koppelen.
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Maak meer parkeerplaatsen waar mogelijk is.
Maak zeker een garage snel weer open.
Maaskade verbreden zodat auto's die wachten richting parkeren lage loswal, niet de fietsers
hinderen.
Meer betaalbare parkeerplaatsen en meer fietsenstallingen
Meer bewaakte en gratis fietsstallingen net zoals in veel andere gemeenten
Meer en goedkopere parkeerplaatsen. Met goede faciliteiten voor de bewoners van de
binnenstad
Meer parkeergelegenheden buiten af en gratis pendeldiensten instellen
Meer parkeergelegenheid en zeker niet te duur
Meer parkeermogelijkheid en veel goedkoper maken
Kijk naar Roermond, hele dag voor €3
Meer parkeerplaatsen en de tarieven omlaag
Meer parkeerplaatsen en niet te duur
Men denkt niet genoeg aan de winkeliers, vandaar de grote leegloop.Er moet ruim voldoende
parkeerplaats zijn rond het centrum.dus de parkeergarages moeten blijven.
Met pendeldiensten gaan werken
Minimaal twee nieuwe parkeergarages met een systeem waarbij het verkeer automatisch naar
de beste parkeerplaatsen van dat moment worden gestuurd.
Openbaar vervoer goedkoper maken. Verplicht park en ride voor duitsers
Openen en renoveren
P&r
Parkeerbeleid drastisch herzien,Julianapark kan met een goed plan honderden auto bergen,
zonder al te veel 'gezichtsverlies'. Arsenaalplein renoveren, kan dan weer 25 jaar mee.Belachelijk
standpunt van wethouder dat deze niet meer aan de eisen van de tijd mee kan van tafel vegen.
Parkeergarages met spoed repareren en een grote parkeergarage onder het Julianapark extra...
PARKEERGARAGES NIET MIDDEN IN HET CENTRUM, MAAR MEER AAN DE RAND VAN HET
CENTRUM PLAATSEN
Parkeergarages opknappen en heropenen.
Parkeergarages snel weer op orde brengen
Parkeergeldloos parkeren of goedkoper !!
Parkeergelegenheid
Meer fietsenrekken, je voorkomt niet dat mensen hun fiets niet in het centrum gaan stallen
Parkeergelegenheid iets goedkoper maken
Parkeergelegenheid is belangrijk voor het bereik van de binnenstad maar vooral ook voor de
winkels in de stad. Onze stad is nu niet aantrekkelijk voor nieuwe en oudere dformules om zich in
onze stad te vestigen. Mijn advies: Zorg dat er z.s.m. een nieuwe parkeergarage komt. Er staan
genoeg lege panden in Venlo centrum waar een grote parkeergarage gebouwd kan worden
(oude postkantoor, gebouw raad van de arbeid, Arsenaal etc.)
Parkeerplaatsen nabij uitvalswegen vanuit autobahn duitsland creeeren en met bussen naar
binnenstad.
Parkeerplaatsen zo snel mogelijk terug.
Parkeertarief omlaag.
Pendelbusjes vanaf de Koel.Of vanaf het kazerneterein
Parkeertarieven belachelijk duur. / betre ontsluiting van de parkeergarages
Parkeren aan de rand van Venlo bij een bushalte en/of een pendelbus die naar het centrum rijdt.
Parkeren gratis maar wel betalen voor de (pendel)bus.
Parkeren bij open plaatsen bij grenswerk. TotdAt er gebouwd wordt.
Parkeren in Julianapark of omgeving, wel betaald!
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Parkeren moet geen probleem zijn wil je een binnenstad levend houden.
Parkeren op het kazerneterrein met een brede loop/fietsbrug naar het centrum
Pendeldienst en parkeerterrein buiten de stad, maar niet te ver
Probeer zoveel mogelijk verkeer in het centrum te mijden en leg buiten de stad (in de buurt van
de grens) een groot parkeerterrein aan en laat dan iedere 5 minuten een bus rijden (Park en
Ride).
Tevens ook zoiets in Blerick.
Route vanaf A40 via Urbanuswweg promoten ipv via Krefeldseweg. Parkeergarages Arsenaal en
Roermondsepoort renoveren en een garage op huidige p-terrein Maaskade-Urbanusweg bij
Pettate Wiel. Meerdere bewaakte gratis fietsenstallingen in het centrum openen. Kleine (eco)busshutel vanaf streinstation door de binnenstad
Ruimere parkeermogelijkheden
Schakel private partijen in. Parkeren is geen kerntaak van overheid. Denk ook aan Parkmobile en
Yellowbrick: overal vertegenwoordigt.
Snel een oplossing, welke dan ook. Bijvoorbeeld meer inzet van bussen van parkeerplekken naar
de binnenstad of gratis fietsen.
Stap af van het idee dat iedere bezoeker bij/onder de winkel in de binnenstad moet kunnen
parkeren en leg ondergrondse parkeergarages aan langs de invalswegen van/naar Venlo i.p.v.
hartje Venlo:
onder parkeerplaats bij station,
onder het Julianapark,
onder het voorm.exercitieterrein v/h kazerneterrein, onder het parkeerterrein bij de Koel enz.
Tramlijn
Veerboot over de Maas en parkeren bij de kazerne gratis
Wanneer er een tekort aan parkeerplaatsen is boven op de hei parkeerplaatsen aanleggen tarief
inclusief pendelbus naar de binnenstad en kop koffie met vlaai in bepaalde gelegenheden.
natuurlijk tegen betaling van een van te voren vastgesteld aantrekkelijk tarief.
Zo snel mogelijk de parkeergarages in gebruik te nemen en de kosten van parkeren veel lager te
brengen. In Blerick snel ook parkeergeld laten betalen
Zo snel mogelijk zorgen dat er vervanging komt voor de 2 parkeergarages die gesloten zijn. De
ondernemer in de binnenstad zoals Klaasstraat, Parade en omgeving zullen hier behoorlijk last
van hebben.
Zo spoedig mogelijk keuzes maken!
Zo veel mogelijk een richting verkeer maken voor in en uit.
Zorg dat de twee gesloten garages zo snel mogelijk weer open gaan !
Zorg voor (toekomstbestendige) parkeermogelijkheden.
Zorg voor een betere verbinding richting binnenstad maar ook met het uitrijden kan dit beter. Bv.
maak Goltziusstraat eenrichtingsverkeer in de ochtend richting Centrum en draai dit later op de
dag om uit het Centrum. Dit kan ook met Urbanusweg.
Zorg voor voldoende en betaalbare parkeerplaatsen
Zorg voor voldoende parkeergarages in het centrum met betaalbare parkeerprijzen
Zorg z.s.m. voor meer parkeergelegenheid in de binnenstad/rand van de stad. Inwoners van
omliggende gemeenten worden door de huidige parkeersituatie niet gestimuleerd te gaan
winkelen in Venlo.
Zorgen dat er een grote parkeerplaats/ garage aan de kant van nolensplein is of kaldenkerkerweg
zodat mensen die van Blerick/Tegelen komen niet op de rotonde bij de koninginnesingel vast
staan. En de doorstroming naar de grenzen ook beter is. Vooral op zaterdags en Duitse dagen.
Zorgen voor goede parkeergarages, exploitatie aan anderen geven maar wel vinger in de pap
houden bij vaststellen tarieven en verlenen van betaalbare speciale abonnementen voor
inwoners centrum.
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Zorgen voor voldoende parkeerplaatsen in het centrum, nu verplaatst het probleem zich naar de
woonwijken wat voor de bewoners niet prettig is zeker als je geen garage en opeit bij je eigen
woning hebt.
Zou toch maar eens overwegen om een parkeergarage onder het Julianapark te bouwen en
onder het station, busplein met meerdere in- en uitgangen, zodat het doorrijdt en je niet zo'n
raar punt krijgt zoals bij het nolensplein waar maar 1 rijstrook is.
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