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Geachte heer, mevrouw,
De komende maanden gaan we de parkeerregeling in ’s-Hertogenbosch digitaal maken. En we zorgen ervoor dat de 
regels in alle wijken gelijk worden. De papieren bezoekerskaartjes verdwijnen. In plaats daarvan kunt u straks uw 
bezoek aanmelden via uw telefoon of computer. Om dit mogelijk te maken komt in elke wijk vergunninghouders 
parkeren in combinatie met betaald parkeren. Net zoals in de wijken De Vliert, Deuteren, Kop van het Zand en het 
Paleiskwartier.
 
Meer informatie 
Op www.s-hertogenbosch.nl/digitaalparkeren leest u meer informatie over de veranderingen. Ook staan hier twee 
filmpjes. Een korte animatie (+/- 1.30 min) en een uitgebreider informatiefilmpje van (+/- 10 min). Hierin wordt 
uitgelegd wat u gaat merken van de veranderingen. 
 
Door de aangescherpte coronamaatregelen is het niet mogelijk om een informatieavond op locatie te houden. In 
plaats daarvan geven we een online presentatie, waarin we u laten kennismaken met het project digitaal parkeren. U 
heeft de mogelijkheid om via een chatfunctie vragen te stellen. Deze vragen worden dan door ons verzameld en per 
onderwerp gebundeld. De vragen worden vervolgens doorgespeeld naar de presentator en op een aantal momenten 
in de presentatie beantwoord.           
            Online presentatie Boschveld (sector 317)  

Datum:                         dinsdag 15 december
Tijd:                             19.00 uur

 
Aanmelden voor de online presentatie kan tot 11 december 2020 via digitaalparkeren@s-hertogenbosch.nl. Vermeld 
in deze e-mail uw naam, adres en de datum van de bijeenkomst. Dan sturen wij u een link toe waarop u de 
presentatie kunt bekijken.
 
Aanmelden voor de wijkvertegenwoordiging
Na iedere online informatieavond bespreken we de details van het invoeren van de nieuwe parkeerregeling met een 
(online) wijkvertegenwoordiging (maximaal 10 personen). Denk hierbij o.a. aan vragen zoals: Wat zien we mogelijk 
over het hoofd? Waar ontstaat mogelijk parkeeroverlast? Zijn de tarieven en betaaltijden juist gekozen? Zes maanden 
na invoering maken we samen met de wijkvertegenwoordiging de balans op en halen we de eerste praktijkervaringen 
op. Vervolgens volgt twaalf maanden na invoering een officiële evaluatie. 
 
Aanmelden voor de wijkvertegenwoordiging is ook mogelijk door een e-mail te sturen naar digitaalparkeren@s-
hertogenbosch.nl o.v.v. wijkvertegenwoordiging sector 317. Vergeet in deze
e-mail niet uw contactgegevens en de parkeersector waarin u woont te vermelden. Hebt u geen e-mailadres? Bel dan 
even naar het telefoonnummer bovenaan de brief om u aan te melden voor de wijkvertegenwoordiging. We bekijken 
dan hoe we u telefonisch of op afstand kunnen betrekken bij de wijkvertegenwoordiging. 
 
Invoering 
Op dit moment vindt uitleg over de veranderingen rondom digitaal parkeren vooral op afstand plaats. Wij komen bij u 
terug wanneer we een invoeringsdatum hebben vastgesteld. Dit gebeurt na overleg met de wijkvertegenwoordiging. 
Dan informeren wij u ook over: 

de werking van de digitale bezoekersregeling (handleiding) 
een uitlegmoment voor iedereen die hulp nodig heeft bij het gebruik van de nieuwe digitale bezoekersregeling 

 
Hebt u vragen?  
Kijk voor meer informatie op www.s-hertogenbosch.nl/digitaalparkeren. Door de coronamaatregelen proberen we u 
via digitale kanalen ook op afstand op de hoogte te houden van de aanstaande veranderingen. Wanneer u liever 
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iemand hierover spreekt kunt u altijd bellen  tijdens kantoortijden of per e-mail contact opnemen. De contactgegevens 
vindt u bovenaan deze brief. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het hoofd van de afdeling Stadstoezicht, 
 
mw. mr. drs. F.T.M. Vermeulen
 
 
 
 
 

Dit bericht is alleen voor de geadresseerde. Hebt u dit bericht onterecht ontvangen? Laat u dit dan weten aan de afzender. Verwijdert 
u het bericht dan ook uit uw postbus. De gemeente 's-Hertogenbosch is zo zorgvuldig mogelijk bij het voorkomen van virussen. U 
dient zelf te controleren of er geen virussen in de bijlage(n) zitten.

Gemeente 's-Hertogenbosch https://www.s-hertogenbosch.nl

https://www.s-hertogenbosch.nl/

