
  

 

             
  

          

           
  

      

            
        
                 

           
          

         

          
             

   
       

  
            

 

           
     

 
           

         
         

          

Cashloos parkeren en kentekenregistratie 

Geachte College, 

In de Limburger hebben we gelezen dat gemeente Venlo een proef gaat houden met 
48 cashloze parkeerautomaten. 

Wij lezen verder dat dit initiatief niet goed is gevallen bij onze ondernemers. 

We zien ook een trend die is ingezet naar een digitale maatschappij waarbij wij ons 
grote zorgen maken. 

Vandaar dat wij voor u de volgende vragen hebben 

1. 
Is de gemeente Venlo op de hoogte van de waarschuwingen van De Nederlandse 
Bank over het steeds onmogelijker maken in de samenleving om met het wettig 
betaalmiddel, contant geld, te betalen? Zo ja, bent u bereid om, na de proef met de 
48 automaten, bij alle gemeentelijke parkeerautomaten de betaling met contant geld 
weer mogelijk te maken en ook met de aanbesteding definitief te stoppen met 
automaten waar alléén met pinbetalingen geparkeerd kan worden? Zo Nee waarom 
niet? 

2. 
Volgens Koopstroomonderzoek blijkt dat 70% van de dagelijkse boodschappen en 
bijna de helft van de niet-dagelijkse uitgaven in de binnenstad van Venlo wordt 
verdiend aan Duitse klanten. 
De Venlose binnenstad en de werkgelegenheid is dus grotendeels afhankelijk van 
Duitse consumenten! 
Heeft u onderzocht wat voor effect dit maatregel kan hebben op deze bezoekers? Zo 
nee, waarom niet? 

3. 
Is het niet beter om de ontwikkelingen op het gebied van parkeren en gastvrijheid 
Duitsland te volgen? Zo nee, waarom niet? 

4. 
De eerdere invoering van kentekenregistratie in de binnenstad en de ervaringen 
hiermee hadden rampzalige gevolgen voor de bezoekersaantallen waarna het snel is 
teruggedraaid. Kan het college aangeven waarom de eerdere ervaringen zijn 
genegeerd en er door de gemeente toch opnieuw wordt ingezet op handhaven 
middels kentekenregistratie? 



 
          

         
      

   

 
 

   

5. 
Bent u ook bereid om kentekenregistratie bij de automaten te heroverwegen en dus 
niet opnieuw te experimenteren met bezoekersaantallen in de binnenstad (waar door 
opeenvolgende coronacrisis en energiecrisis juist behoefte is aan extra inkomsten)? 

Met vriendelijke groet, 

Ali Oruc 
Fractie Oruc 
+31 (0) 623 567 499 


