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Bezoekersregeling

Met de bezoekersregeling kunnen bezoekers van bewoners in de binnenstad en

wijken waar betaald parkeren geldt, tegen een laag tarief parkeren. Per adres vraagt

u een bezoekersregeling aan in het P-loket voor parkeren op straat of parkeren in

een garage. Met 2Park regelt en betaalt u parkeren op straat. Voor parkeren in een

parkeergarage koopt u uitrijkaarten in het P-Loket.

Hoe werkt de bezoekersregeling

Parkeren op straat

U logt in het P-Loket in met DigiD en vraagt de Bezoekersregeling Straat aan.

Via de link in de bevestigingsmail registreert u zich voor een persoonlijk 

account.

Op uw persoonlijke account in 2Park stort u een bedrag via iDEAL om het

parkeren te betalen. Maximaal € 10 per maand.

U meldt uw bezoek aan met het kenteken van de auto van uw bezoek. U kunt

meerdere kentekens tegelijkertijd aanmelden. 

De maximum parkeertijd voor betaald parkeren is niet van toepassing.

Een scanauto fotografeert de kentekens. In het parkeersysteem wordt

gecontroleerd of de kentekens aangemeld zijn.

Bij vertrek van uw bezoek meldt u het kenteken meteen af.

De parkeerkosten gaan van uw saldo af.

Uw bezoek parkeert alleen in het vergunning gebied waar u woont.

Wanneer het niet lukt uw bezoek aan te melden, dan betaalt uw bezoek op de

reguliere manier het parkeergeld.

Verhuizen

Verhuist u binnen een vergunning gebied of naar een ander vergunning gebied, zeg

dan uw lopende Bezoekersregeling Straat op. U vraagt een

nieuwe Bezoekersregeling Straat aan als uw adreswijziging bij de gemeente is

verwerkt.

Handleiding 2Park

Voor een uitgebreide uitleg van alle menu-onderdelen en mogelijkheden in 2Park is

een handleiding beschikbaar.
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Parkeren in parkeergarage

U logt in het P-Loket in met DigiD en bestelt 24 uitrijkaarten per kalenderjaar voor

parkeergarage Het Turfschip óf voor parkeergarage De Prins. U ontvangt de

kaarten binnen 5 werkdagen thuis per post.

Uw bezoek gebruikt de uitrijkaart als betaalmiddel.

Een uitrijkaart is het lopende kalenderjaar tot en met het daaropvolgende

kalenderjaar geldig. De uiterste geldigheidsdatum staat op de kaart.

Met een uitrijkaart parkeert uw bezoek maximaal 24 uur aaneengesloten.

Vergunning gebieden en soorten regelingen

Vergunning gebied Soort regeling

Belcrum Straat

Cavaleriestraat Straat

Driehoefijzers Noord Straat

Driehoefijzers Zuid Straat

Gerardus Majella en omgeving Garage

Koolwijkpark Straat

Linie ten oosten van de Terheijdenseweg Straat

Middellaan en omgeving Straat of Garage

Nonnenveld en omgeving Garage

Oud Boeimeer Straat

Sophiastraat en omgeving Straat of Garage

Spoorbuurt en omgeving Straat

Zandberg en omgeving Straat
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Vergunninggebieden en stratenoverzicht (PDF, 41.03 KB)

Overzicht waar en wanneer met bezoekersregeling straat geparkeerd mag worden.

Kosten

Soort regeling Bedrag Voorwaarden

Parkeren op

straat

€ 0,25 per uur.

U betaalt per

minuut

Uw bezoek parkeert

maximaal 40 uur per maand

tegen dit tarief

Parkeren in

parkeergarage

€ 2 per

uitrijkaart

Eenmalig 

24 uitrijkaarten per

kalenderjaar
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Naast de Bezoekersregeling Straat (laag tarief) is er de Bezoekersregeling Straat

Regulier Tarief. Met deze regeling kunnen bezoekers van bewoners parkeren

tegen het normale tarief in de straat als het maandsaldo van de regeling met

laag tarief op is. 

Maakt u gebruik van deze regeling dan vervalt de maximale parkeerduur die wel

van toepassing is als u betaalt bij de betaalautomaat.

De Bezoekersregeling Straat Regulier Tarief vraagt u ook in het P-loket aan en

regelt en betaalt u ook met 2Park.



Bewoners van het stadshart kunnen uitsluitend een bezoekersregeling garage

aanvragen.

Uitzondering: Bewoners van Catharinastraat, Grote Markt, Halstraat, Hof van

Hersbeek, Kapucijnenhof, Koevoet, Molenstraat, Oude Vest (oneven nummers),

St. Annastraat, Stadserf, St. Janstraat en Veemarktstraat kunnen ook kiezen voor

de bezoekersregeling straat voor vergunninggebied Sophiastraat e.o. (gebied

1302)
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