Versie jan.2019

Parkeren Centrum
Meerssen
GEMEENTE MEERSSEN

1
Voldoende parkeergelegenheid
In Meerssen-centrum is voldoende parkeergelegenheid. Zo kunt u parkeren op parkeerplaats ’t
Gasthoes, parkeerplaats ’t Bergske, in parkeergarage Proosdijpark, de Markt, de parkeerplaats achter
het treinstation (gratis parkeren) en op diverse parkeervakstroken langs de weg.

Het centrum van Meerssen is een parkeerverbodzone. In een parkeerverbodzone geldt dat u in de
parkeervakken moet parkeren. Deze zijn aangegeven door middel van belijning of andere markering
(bijv. metalen doppen). Op bovenstaande luchtfoto is aangegeven waar de regels van de
parkeerverbodzone gelden.
Er wordt echter nog vaak buiten de vakken geparkeerd. In het hele centrum (ook op de Markt) geldt
dat u in de vakken moet parkeren. U riskeert anders een boete. Er wordt nog regelmatig op de
stoepen of loopstroken geparkeerd. Dit komt de verkeersveiligheid niet ten goede en ook hiervoor
kunt u een boete krijgen. Parkeren op de stoep is bovendien zeer hinderlijk voor voetgangers,
rolstoelgebruikers en mensen met kinderwagens.
In Meerssen-centrum geldt bovendien op de meeste plekken betaald parkeren van maandag t/m
vrijdag van 9-18 uur en zaterdag van 9-17 uur. Dit wordt aangegeven met borden als u het centrum
binnenrijdt (zie afbeelding). De parkeerregels staan ook op de parkeermeters.
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Wist u overigens dat:
- uw parkeerkaartje op alle parkeerplaatsen in het centrum geldig is? Dus: koopt u een kaartje op
parkeerplaats 't Bergske, dan kunt u hiermee ook parkeren op parkeerplaats 't Gasthoes, Markt, in
de vakken in de Stationstraat & Gasthuisstraat. Er moet uiteraard wel nog genoeg tijd op zitten;
- u op de parkeerplaats 't Bergske of in de parkeergarage Proosdij de meeste kans heeft op een vrije
parkeerplaats, terwijl het maar twee minuten lopen is naar de Markt?
- de ondergrondse parkeergarage tot 22.00 uur ingereden kan worden en met het betaalde
parkeerticket op elk willekeurig moment uitgereden kan worden?
Verleden jaar hebben foutparkeerders op de Markt een flyer onder de ruitenwisser gevonden met
een waarschuwing dat ze niet buiten de vakken mogen parkeren. Het flyeren is al geruime tijd
gestopt . Parkeert u buiten de vakken? Dan krijgt u een boete!
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Gehandicaptenparkeerkaart
Mensen die een gehandicaptenparkeerkaart (GPP) hebben, kunnen - mits u rekening houdt met de
veiligheid van andere weggebruikers - overal parkeren en hoeven geen parkeergeld te betalen in de
hele betaald parkeerzone in Meerssen-centrum (dus niet alleen voor de gehandicaptenparkeerplaatsen). Vergeet echter niet uw gehandicaptenparkeerkaart goed zichtbaar achter de vooruit te
leggen.
Overzicht Invalidenparkeerplaatsen Gemeente Meerssen aangegeven met het verkeersbord E06 RVV
1990:
Algemeen Meerssen
- Gemeenschapshuis De Stip, twee parkeerplaatsen.
- Gasthuispad te Meerssen op de haaksparkeerplaatsen aan de noordoostzijde bij Zorgcentrum
Beukeloord.
- Op het plein voor de St. Josephkerk te Meerssen ter hoogte van de ingang van de kerk.
- Bunderstraat te Meerssen (zuidzijde), ter hoogte van huisnummer 41 in het verlengde van de twee
reeds aanwezige parkeerplaatsen.
- Beekstraat te Meerssen (noordzijde), ter hoogte van huisnummer 16 in het verlengde van de twee
reeds aanwezige parkeerplaatsen.
- Past. N. Creftenstraat te Meerssen, dichtst bij de ingang van het kerkhof gelegen parkeerplaats van
de aanwezige langsparkeerstrook.
- Parallelweg, bij de ingang van het Stella Maris College.
- Molenveldweg bij de ingang van het zwembad.
- Artsencentrum nabij het Stationsplein/hoek Proost de Beaufortstraat.
- P&R Station Meerssen.
- Uitspanning De Nachtegaal, drie parkeerplaatsen.
Parkeerzone Centrum Meerssen
- Gasthuisstraat (wegvak van Beekstraat tot Kookstraat)
- Bunderstraat (wegvak van Past. V. Creftenstraat-Beekstraat)
- Beekstraat
- Stationstraat (inclusief Parallelweg)
- ‘t Bergske
- Kerkstraat
- Kruisstraat (wegvak van Markt tot Beekstraat)
- Kuileindenstraat (wegvak van Beekstraat tot Kookstraat)
- t Gasthoes
- Volderstraat (wegvak van Kuileneindestraat tot Synagogeplantsoen)
- Markt
- Parkeergarage Proosdijpark
Parkeervakken bedoeld voor ‘flitsparkeren’ op onderstaande wegvakken:
- Bunderstraat, blauwe zone, maximaal 1½ uur.
- Past. V. Creftenstraat, blauwe zone maximaal 1½ uur.
- Beekstraat, maximaal ½ uur.
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Laden en lossen
Artikel A sub c parkeerverordening gemeente Meerssen:
Parkeren:
Het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan
gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van
personen, dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen, op binnen de gemeente gelegen
voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan
niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;
Gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van
goederen.
Er is een belangrijk onderscheid tussen parkeren en laden en lossen.
Laden en lossen wordt gelijkgesteld met stilstaan en is ‘de tijd nodig
om goederen in of uit te laten of personen in of uit te laten stappen’.
Een voertuig dat oorspronkelijk stilstond, nadat het inladen of
uitladen van de goederen plaatsvond of de personen in of uitgestapt
waren, is een geparkeerd voertuig.
De tijd voor laden en lossen is niet bij wet bepaald en wordt door de
verbalisant bepaald op basis van het criterium of het voertuig
gelijkgesteld kan worden met een stilstaand voertuig waarbij de activiteit beperkt is tot het in- en
uitlaten stappen of het in- en uitladen.
- Men mag laden en lossen op een betalende parkeerplaats zonder parkeerticket.
- Men mag laden en lossen voor zijn eigen garage wanneer deze zich bevindt in een betaalde parkeer
zone, zonder parkeerticket.
- Men mag laden en lossen in een blauwe zone zonder een parkeerschijf te plaatsen.
- Men mag laden en lossen op de rijbaan, mits de doorgang voor het overige verkeer is gewaarborgd.
- Voor de Hema mag laden en lossen plaatsvinden op de rabatstrook.
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’t Gasthoes
Adres
Gasthuisstraat 7
6231 JZ Meerssen
Aantal parkeerplaatsen
Parkeervakken
Gehandicaptenparkeerplaatsen

:
:

48
2

Totaal

:

50

Openingstijden
Ma-Zo
Parkeertarieven
ma – vr 9:00 – 18:00
za 9:00 – 17:00
1e uur: €0,70
2e uur: €0,80
3e en elk volgend uur: €2,00
Overige tijden gratis
Voorzieningen
- Open 24/7
- Creditcards Aanvaard

Parkeerplaats ‘t Gasthoes

24 uur
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’t Bergske
Adres
Steegstraat 4
6231 KD Meerssen
Aantal parkeerplaatsen
Parkeervakken
Gehandicaptenparkeerplaatsen
Pick UP Point (max. 10 min)

:
:
:

136
2
2

Totaal

:

140

Openingstijden
Ma-Zo

24 uur

Parkeertarieven
ma – vr 9:00 – 18:00
za 9:00 – 17:00
1e uur: €0,70
2e uur: €0,80
3e en elk volgend uur: €2,00
Overige tijden gratis
Voorzieningen
- Open 24/7
- Creditcards aanvaard

Ingang Kuileneindestraat parkeerplaats ’t Bergske
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Parkeergarage Proosdijpark
Adres
Stationstraat 23
6231 CK Meerssen
Aantal parkeerplaatsen
Parkeervakken
Gehandicaptenparkeerplaatsen
Opladen van elektrische auto’s

:
:
:

88
0
2

Totaal

:

90

Openingstijden
Ma-Zo

08:30-21:30

Parkeertarieven
1e uur: €0,70
2e uur: €0,80
3e en elk volgend uur: €2,00
Maximaal dagtarief
Voorzieningen
- Overdekt Parkeren
- Creditcards aanvaard

€23,50
Uitzonderingen
Uitsluitend betalen met pinpas
Deels gereserveerd voor bewoners appartementen

Ingang overdekte parkeergarage Proosdijpark
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Markt
Adres
Markt
6231 LS Meerssen
Aantal parkeerplaatsen
Parkeervakken
Gehandicaptenparkeerplaatsen

:
:

32
2

Totaal

:

34

Openingstijden
Ma-Zo

24 uur

Parkeertarieven
ma – vr 9:00 – 18:00
za 9:00 – 17:00
1e uur: €0,70
2e uur: €0,80
3e en elk volgend uur: €2,00
Overige tijden gratis
Voorzieningen
- Open 24/7
- Creditcards Aanvaard

Markt elke donderdag

Uitzonderingen
Parkeren verboden op donderdag tussen 8:00 – 17:00 (markt)
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OV knooppunt Meerssen
Adres
Stationstraat 45
6231 CM Meerssen
Aantal parkeerplaatsen
Parkeervakken
Gehandicaptenparkeerplaatsen

:
:

92
2

Totaal

:

94

Openingstijden
Ma-Zo
Parkeertarieven
Gratis
Voorzieningen
- Open 24/7
- Onbelemmerd

P+R Stationstraat

24 uur
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Gansbaan Parking
Adres
Gansbaan 44-66
6231 LP Meerssen
Aantal parkeerplaatsen
Parkeervakken
Gehandicaptenparkeerplaatsen
Opladen van elektrische auto’s

:
:
:

38
0
1

Totaal

:

39

Openingstijden
Ma-Zo
Parkeertarieven
Gratis
Voorzieningen
- Open 24/7
- Onbelemmerd

Parkeerplaats Gansbaan parking

24 uur
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Proost de Beaufortstraat
Parkeertarieven
Gratis

12
Past. Nicolaas Creftenstraat
Parkeertarieven
Gratis
Let op
ma-vrij tussen 08:00-17:00

:

Blauwe parkeerzone(maximaal 1½ uur)
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Bunderstraat
Parkeertarieven
ma – vr 9:00 – 18:00
za 9:00 – 17:00
overige tijden
Let op
POM-Meter

€ 0,30 / ½ uur
€ 0,30 / ½ uur
gratis

:

Maximaal 30 minuten
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Stationstraat + ventweg
Parkeertarieven
ma – vr 9:00 – 18:00
za 9:00 – 17:00
1e uur: €0,70
2e uur: €0,80
3e en elk volgend uur: €2,00
Overige tijden gratis
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Gasthuisstraat
Parkeertarieven
ma – vr 9:00 – 18:00
za 9:00 – 17:00
1e uur: €0,70
2e uur: €0,80
3e en elk volgend uur: €2,00
Overige tijden gratis
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Kruisstraat + Kuileneindestraat
Kruisstraat
Parkeertarieven
ma – vr 9:00 – 18:00
za 9:00 – 17:00
overige tijden
Let op
POM-Meter

€ 0,30 / ½ uur
€ 0,30 / ½ uur
gratis

:

Maximaal 30 minuten
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Kuileneindestraat
Parkeertarieven
ma – vr 9:00 – 18:00
za 9:00 – 17:00
1e uur: €0,70
2e uur: €0,80
3e en elk volgend uur: €2,00
Overige tijden gratis
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Parkeerverbod zone Meerssen Centrum
In een parkeerverbod zone geldt het parkeerverbod vanaf het verkeersbord dat het begin van de
zone aangeeft tot het verkeersbord dat het einde van de zone aangeeft:
Parkeren in zo'n zone mag alleen in parkeervakken. De parkeervakken herkent u aan een duidelijke
markering, borden, of tegels met de letter P erop.
U mag ook parkeren op een parkeerstrook of parkeervak die met een andere kleur of ander
materiaal dan de rijbaan is aangelegd.

Parkeerverbod zone

Statio

