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Geachte heer of mevrouw

In januari en mei 2017 hebben de bijeenkomsten van de werkconferentie Q4
plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomsten hebben bewoners aangegeven overlast te
ondervinden van foutparkeerders alsmede van het hard rijden door drugsrunners door de
wijk. In de bijeenkomst van mei is aangegeven om de poller (inzinkbare paal) op de
Bolwaterstraat te verplaatsen richting de Maaskade. In deze brief leest u meer hierover.
Grootte afgesloten gebied
Door het verplaatsen van de poller komt een groot deel van de straten in Q4 binnen het
afgesloten gebied te liggen. Het kaartje in bijlage 1 geeft aan om welk gebied het gaat. Om
een gesloten gebied te krijgen worden er op de Kwietheuvel en op de Ginkelstraat paaltjes
geplaatst. Dit deel van Q4 kan dan enkel via de Bolwaterstraat in- en uitgereden worden.
Parkeren
Binnen het pollergebied mag alleen op eigen terrein geparkeerd worden. De aanwezige
openbare parkeerplaatsen op de Ginkelstraat worden verwijderd. Hiervoor wordt de
Ginkelstraat in de eerste helft van 2018 opnieuw bestraat.
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Ontheffing
Het gebied binnen de polier mag alleen ingereden worden door bewoners/winkeliers in het
bezit van een ontheffing en op bepaalde tijden door expeditieverkeer. Meer informatie over
de mogelijkheden, de kosten, het aanvragen en het gebruik van deze ontheffing vindt u in
bijlage 2 en op www .venlo.nl/ontheffing.
Tijdelijke plek poller
Al in de eerste plannen en visies van Q4 is ervan uitgegaan dat Q4 een autoluwe wijk wordt
en binnen de pellers komt te liggen. De beoogde locatie op de Bolwaterstraat is een tijdelijke
locatie in afwachting van de herinrichting van de Lage Loswal en de Maaskade. Uiteindelijk
zal de polier op de Maaskade geplaatst worden.
Verkeersbesluit
Voordat het pollergebied uitgebreid wordt moet hiervoor een formeel besluit genomen
worden. Het verkeersbesluit wordt deze week gepubliceerd in de Staatscourant. Op grond
van de Algemene wet Bestuursrecht kan tegen dit besluit, binnen 6 weken na publicatie,
bezwaar gemaakt worden bij Burgemeester en Wethouders van Venlo.
Uitvoering
Uitvoering van de werkzaamheden zal plaatsvinden aansluitend aan het onherroepelijk zijn
van het verkeersbesluit en zo gauw als de weersomstandigheden het toelaten. Dit zal
voorjaar 2018 zijn. U zult hierover t.z.t. nader geïnformeerd worden.
1 nformatieavond
Wij begrijpen dat deze maatregel ook na het lezen van deze brief en de informatie op onze
website vragen kan oproepen. U kunt deze vragen stellen tijdens de inloopavond welke
gehouden wordt op 30 oktober van 17u tot 18.30u in de Bolwaterstraat 15-17. Wij kunnen u
dan e.e.a. mondeling toelichten.

Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van Venlo
Project! ·cteli Q4
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Bijlage 1:

venlo

Rood is de locatie van de afsluiting, Blauw is de grens van het pollergebied.
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Bijlage 2:
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Gesloten verklaard gebied:

Het instellen van het gesloten verklaard gebied betekent dat er binnen dit gebied, behalve
het expeditie verkeer tijdens de expeditie tijden (6.00-12.00uur en 18.00-20.00uur), geen
voertuig zonder ontheffing het gebied in mag rijden of op straat parkeren. Wanneer u in het
gebied woont of gevestigd bent komt u in aanmerking voor het verkrijgen een jaarontheffing.
Wanneer u een eigen parkeerplaats heeft in het gebied is deze ontheffing zonder
tijdsbeperkingen. In het geval dat u geen eigen parkeerplaats heeft en toch naar uw woning
wilt om te kunnen laden en lossen, mag daarvoor met de ontheffing het gebied ingereden
worden tijdens de expeditie tijden (6.00-12.00uur en 18.00-20.00uur) en 2 x in de
nachtperiode (20.00-6.00uur).
Gedurende de winkeltijden(12.00-18.00uur) en de nachtperiode(20.00-6.00uur) staat de
afsluiter(poller) omhoog. Wanneer u beschikt over een geldige ontheffing gaat deze op basis
van de herkenning van het bij de ontheffing behorend kenteken vanzelf naar beneden. De
ontheffing kan alleen aangevraagd worden als u bewoner in het afgesloten gebied bent of er
een bedrijf heeft. Een jaarontheffing kan alleen voor uw eigen voertuig aangevraagd worden
of voor het voertuig dat u geleased heeft.
Deze jaarontheffingen kunt u aanvragen via de digitale parkeerbalie of op het stadskantoor.
De kosten hiervoor bedragen voor particulieren €23,-/jaar en voor bedrijven €69,/jaar(prijspeil 2017).
De jaarontheffingen kunt u nu nog niet aanvragen. Tegen de tijd dat de polier verplaatst
wordt en de geslotenverklaring wordt ingesteld zullen wij u hierover nader informeren.
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