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Parkeren: Aanmelden van bezoekers

Hoe meldt u bezoekers op een
bezoekersvergunning aan? Dat kan op
verschillende manieren met de
gebruikersnaam en wachtwoord die u per
e-mail heeft gekregen bij het aanvragen
van de vergunning.
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Parkeervergunning bezoekers
Woont u in een wijk waar u moet betalen voor parkeren? Dan kunt u een parkeervergunning
voor bezoekers aanvragen.

Bezoekersvergunning
Met een bezoekersvergunning kunnen inwoners van de stad hun bezoek laten parkeren bij een
parkeerautomaat of in de parkeergarage in de buurt van de woning. Een bezoekersvergunning kost
€ 21 en loopt van 1 maart tot 1 maart. U krijgt 300 uur om uw bezoek te laten parkeren. Voor het
Nieuwe Kadekwartier krijgt u 200 uur.

Online aanvragen (

Voorwaarden
Om voor een bezoekers vergunning in aanmerking te komen moet u wonen in een van de
volgende wijken:

Centrum (zone 26001)
Heijenoord (zone 26021)
Burgemeesterswijk (zones 26031 en 26033)
Transvaalbuurt (zone 26041)
Nieuwe Kadekwartier (zone 26082)
Spijkerkwartier (zone 26071 en 26075)
 

Per adres wordt slechts één bezoekersvergunning afgegeven. Met uitzondering van het
Spijkerkwartier, daar geldt dat per huishouden een bezoekersvergunning wordt verstrekt.
U kunt geen uren bijkopen, op = op!
Geldig van 1 maart tot 1 maart.
Heeft u op 1 maart nog uren over, dan komen die te vervallen, u krijgt dan opnieuw 200 / 300
uur.
Voor mantelzorgers gelden er andere regels.

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het parkeerservicebureau P1 via
telefoonnummer 026 - 377 59 00.

Vanwege de weer aangescherpte corona maatregelen is het parkeerservicebureau van P1 aan de
Langstraat alleen geopend op afspraak.
Hier kunt u online een afspraak maken ).

Kosten
Een parkeervergunning voor bezoekers kost € 21 per jaar.

Waar mag u parkeren? 
Afhankelijk van uw adres ontvangt u een bezoekersverguning voor een bepaald gebied (sector). De
indeling van de sectoren kunt u zien op de online overzichtskaart ).
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