
Corona heeft grote gevolgen voor de dienstverlening op het Inwonersplein.
 

Inzet cameratoezicht in deel van centrumgebied

Van 26 januari t/m 9 februari is heel Eindhoven aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Er geldt een noodverordening.
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PARKEERVERGUNNINGEN

Woon je in een gebied voor vergunninghouders (e9 gebied) of waar betaald parkeren geldt, of heb je er een

bedrijf? Dan kun je bij het P-loket online een parkeervergunning aanvragen . Je kunt hier ook je

vergunning verlengen, betalen, wijzigen of stopzetten. Bewoners loggen in met DigiD. Bedrijven loggen in

met eHerkenning niveau EH2. De eHerkenning is voor onze leverancier van het vergunningensysteem:

Desyde BV. Dit kan worden aangevraagd bij leveranciers zoals Reconi of KPN.Je kunt ook een

parkeervergunning aanvragen als je bijna elke dag in een betaald parkeren gebied moet parkeren. 

Voor Strijp-S gelden andere regels. Kijk hiervoor op www.mobility-s.nl .

Wat kost een parkeervergunning?

In welke gevallen kan ik een parkeervergunning aanvragen?

Hoe werken de regelingen voor bezoekersparkeren?

Voor het bezoekersparkeren gelden 2 regelingen:

De bezoekersvergunning voor parkeervergunninghouders (E9-gebied: Mariënhage, De Bergen, Rapenland
en Winkelcentrum Woensel (deels))

Parkeervergunningshouders uit het E9-gebied kunnen een bezoekersvergunning aanvragen in het P-loket. Je

ontvangt dan een e-mail met instructies over het aanmaken van een account. Met dit account log je in op de website

https://mijn.2Park.nl  om je bezoek met hun kenteken aan en af te melden.

Je kunt maar 1 bezoeker tegelijk laten parkeren. De bezoekersvergunning is alleen bedoeld voor bezoek. Je kunt

een boete krijgen als je een kenteken aanmeldt dat hoort bij een adres in je buurt. Er is geen limiet aan het aantal

bezoekersparkeeruren.

Een bezoekersregeling in het betaald parkeren gebied
Met een bezoekersregeling voor bezoek van bewoners, kun je jouw bezoek tegen een gereduceerd tarief laten

parkeren. Parkeren voor je bezoek kost € 0,20 per 60 minuten. Je ontvangt dan een e-mail met instructies over het

aanmaken van een account. Met dit account log je in op de website https://mijn.2Park.nl  voor het opwaarderen.

Dat kan met maximaal 200 uur per kwartaal, dit is voor een maximaal bedrag van € 40,00. Het resterende tegoed

wordt meegenomen naar het volgende kwartaal.

Goed om te weten:

Je hoeft zelf geen auto te bezitten of te gebruiken om een bezoekersregeling aan te vragen.

Je kunt maximaal 200 uur per kwartaal gebruiken (opsparen van saldo heeft dus geen nut).

Je kunt geen bezoekersregeling aanvragen als je adres op de adressenlijst uitsluiting parkeervergunningen (AUP)

staat. Deze lijst vindt je hier: https://parkeernota.eindhoven.nl/aup

 

Waar geldt mijn parkeervergunning?

Waar vind ik handleidingen voor het aanvragen en gebruiken van digitale parkeervergunningen?

Ik wil het kenteken van mijn vergunning wijzigen? Hoe geef ik dat door?

Ik ga verhuizen, wat nu?

Is er ook een regeling voor mantelzorgers?

Ik heb vragen over betaald parkeren en parkeervergunningen. Waar kan ik terecht?

Ik heb een parkeerplaats op eigen terrein. Kan ik een parkeervergunning aanvragen?

Of ben je op zoek naar

Heb je een opmerking over deze pagina? Geef je reactie.

Parkeren > Betaald parkeren woonwijken >

Bezwaar op gemeentebesluiten > Parkeren van motoren, aanhangers en grote
voertuigen >

Snel online regelen

Verhuizen binnen of naar Eindhoven

Verhuizen naar het buitenland (emigratie)

Uittreksel Burgerlijke Stand

Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

Stadspas

Melding maken

Contact

Telefoon: 14 040

(ma-vrij tussen 8.30 en 17.00 uur)

Vanuit het buitenland:  +31 40 238 6000 

Contact met de gemeente

Adressen en openingstijden

Vacatures

Openingstijden

Op het Inwonersplein is iedereen welkom

maar maak vooraf wel eerst een afspraak.

Dit kan telefonisch of online .

maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.00 uur

zaterdag 9.00 - 12.00 uur
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Zoek

Stap voor stap

1. Ga naar het P-loket .

2. Log in via DigiD of E-
herkenning van Desyde
B.V. (voor bedrijven).

3. Het systeem checkt waar je
woont en welke
parkeervergunningen je
kunt aanvragen.

4. Kies de vergunning.

5. Betaal met iDEAL.

6. Je digitale vergunning geldt
meteen. Je hoeft niets
achter de voorruit te leggen.

7. Je krijgt een e-mail met de
vergunning in de bijlage
voor je eigen administratie.

Naar het P-loket
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