
   

Naam / afdeling / datum 

Betaald parkeren 
in woonwijken 
24 november 2015 

 



2 

Programma 

• Welkom en opening 

 

• Doel van de avond 

 

• Presentatie door Merel Rozier 

 

• Vraag en antwoord 
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Aanleiding 

Bewoners ervaren parkeeroverlast van o.a.: 

• Leerlingen/werknemers Summa College 

• Werknemers belastingkantoor 

• Overlast uitwijkgedrag en langparkeerders centrum 

• Uitbreiding betaald parkeren in de omgeving 
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Regeling 

Gezamenlijk doel: 

• Parkeeroverlast in de straat aanpakken 

•  Bezoek bewoners faciliteren 

•  Efficiënt gebruik openbare ruimte en handhaving 

 

• Oplossing: betaald parkeren met vergunningen 

 voor bewoners en ondernemers. 
 



5 

Wat betekent de regeling? 

Invoering betaald parkeren 

•  Kaartje parkeerautomaat, achter de voorruit 

 of betalen via belparkeren 

 

•  Bewoners en ondernemers onder voorwaarden een 

 parkeervergunning 
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Tarieven en tijden op straat? 

Tarief 
 - € 1,20 per uur 

 - Binnen de ring € 0,20 starttarief 

 - Dagtarief € 4,50 (prijspeil 2016) 

Tijden 
 - Maandag t/m zondag van 9:00 – 21:00 uur 

 - Buiten deze tijden is parkeren gratis  
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Onderzoeksgebied 

Summa 

College 
Belastingdienst 



 Betaald parkeren 

  al ingevoerd 

  start procedure 

 

 

  straat wordt opgeheven 

      45 parkeerplaatsen vervallen 
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Onderzoeksgebied 
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Wat betekent het voor bewoners 

Vergunningen bewoners 

• 1e en een 2e bewonersvergunning  

•  vergunning op kenteken 

•  rekening houdend met capaciteit gebied 

•  Als woning beschikt over eigen parkeergelegenheid 

 dan alleen een tweede bewonersvergunning 

 mogelijk 
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Eigen parkeergelegenheid 

•  Eigen oprit (2,50 x 5,50 meter) 

  - tweede vergunning ook mogelijk met 1 voertuig in bezit 

•  Ondergrondse parkeervoorzieningen en 
 parkeerterreinen op eigen terrein. Exclusief 
 individuele garages en garageboxen 

  - tweede vergunning alleen mogelijk met twee voertuigen in bezit 

•  Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 

•  Reeds verstrekte bedrijfs- of bewonersvergunning 
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Wat betekent het voor bewoners 

Vergunningen bewoners 

• Tarief 

 - 1e vergunning € 3,70 per maand (prijspeil 2016) 

 - 2e vergunning € 7,40 per maand (prijspeil 2016) 

• Vergunning is per jaar geldig tot 31 december 

•  Jaarlijks aanbod tot verlenging 

•  Bij opzegging, bedrag niet gebruikte maanden  

 retour 

 



12 

Wat betekent het voor bezoek? 

Ieder huishouden binnen het gebied heeft 

recht op één bezoekerspas  

•  Met bezoekerspas meerdere tickets uit de automaat 

•  Met pas parkeren voor € 0,10 per 30 minuten. 

•  Per kwartaal opladen tot max. € 40,00 (200 uren) 

•  € 25,00 borg voor de pas 

•  Geen auto of vergunning nodig 
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Wat betekent het voor bedrijven? 

Vergunningen bedrijven 

• Tarief € 25,= per vergunning per maand  

• Maximaal aantal bedrijfsparkeervergunningen: 

 1/10 x aantal werknemers (in FTE) dat werkt op de 

 locatie verminderd met het aantal eigen 

 parkeerplaatsen 
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Wat betekent het voor bedrijven? 

Vergunningen bedrijven 

•  Vergunning is per jaar geldig tot 31 december 

•  Jaarlijks aanbod tot verlenging 

•  Bij opzegging, bedrag niet gebruikte maanden 

 retour 
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Prioriteitstelling vergunningen 

1.  eerste vergunning bewoner 

2.  eerste vergunning bedrijf 

3.  tweede vergunning bewoner 

4.  tweede vergunning bedrijf 

5.  derde vergunning bedrijf 

6.  etc.. 

• Bij een wachtlijst wordt de laatste categorie 
ingetrokken 
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Hoe nu verder? 

• Enquête door de gemeente 

• Elk adres in Basis Administratie Gebouwen 1 enquête 

• Respons 50% of meer voor geldige uitslag 

• Meerderheid (>50%) van respondenten moet voor 

stemmen om college te vragen besluit te nemen om 

regeling in te voeren 

• Indien respons 40% of meer met meerderheid 

voorstander, mogelijk voorstel college 

• Na besluitvorming enkele maanden voorbereiding 



Vragen? 


