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Regelen bezoekersparkeren
Woont u in een gebied waar betaald moet worden voor het parkeren? Dan kunt u voor uw bezoek de
regeling bezoekersparkeren aanvragen. Uw bezoek kan dan voordeliger parkeren in uw wijk.  

Bezoekerstarieven in het centrum

Straattarief in de zones Noord, Oost, Zuid en West

De facturatie gaat per € 25. Elke kwartaal wordt een factuur gestuurd als u meer dan € 25 heeft
gebruikt. Gebruikt u minder dan € 25 per jaar? Dan krijgt u alleen aan het eind van het jaar een factuur.

Dagen

 

Tijden

 

Uurtarief

 

Maandag t/m vrijdag

 

9.00 tot 17.00 uur

(daluren)

 

€ 0,12

 

Zondag

 

13.00 tot 23.00 uur

(piekuren)

 

€ 0,25

 

Dagen

 

Tijden

 

Uurtarief

 

Maandag t/m vrijdag

 

9.00 tot 17.00 uur

 

€ 0,12

 

 17.00 tot 23.00 uur € 0,25

 

 Na 23.00 uur Gratis

Zaterdag 9.00 tot 23.00 uur € 0,25

 

 Na 23.00 uur Gratis

Zondag Voor 13.00 uur Gratis

 13.00 tot 23.00 uur € 0,25

U heeft uw DigiD inlogcode nodig voor het aanvragen of wijzigen

Hoe werkt de regeling bezoekersparkeren? gg

Elk huishouden met recht op een parkeervergunning kan bezoek voor een voordelige prijs laten
parkeren.

x

Uw bezoek mag parkeren in de parkeerzone waar u woont.x
In de binnenstad geldt de bezoekersregeling maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00
uur en op zondag van 13.00 tot 23.00 uur. Op zaterdag geldt de bezoekersregeling niet.

x

In de avond en op zaterdag gelden in het centrum de standaard bedragen voor parkeren op
straat. Er kan in die periode voordeliger geparkeerd worden in de parkeergarages.  

x

Na 23.00 uur en zondagochtend tot 13.00 uur kan het bezoek overal gratis parkeren.x

Kosten gg

U betaalt per kwartier.x
Er geldt een jaarlimiet voor het bezoekersparkeren. Voor adressen in het centrum is dat € 25.
Dat is gelijk aan minimaal 100 uur parkeren per kalenderjaar. Voor de wijken rond het centrum is
dat
€ 125. Dat is gelijk aan minimaal 500 uur parkeren per kalenderjaar.

x

Het is niet mogelijk uw bundel te verhogen.x
U kunt de regeling bezoekersparkeren elk moment aanvragen. De jaarlimiet wordt berekend
vanaf het moment dat u aanvraagt. De voorgaande maanden van dat jaar worden in mindering
gebracht. Voorbeeld: Als u in april de regeling bezoekersparkeren aanvraagt, heeft u een
jaarlimiet voor 9 maanden.

x

Voorwaarden hh

Verhuizen hh

De regeling bezoekersparkeren is al op uw adres aangevraagd. Wat kunt u doen? hh

Aanmeldnummer en pincode kwijt? hh

Hoe kan ik de bezoekersregeling stopzetten? hh

Privacy hh

Contact hh

Contact Werken bij de gemeente Privacy Sitemap Over deze website
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