VEELGESTELDE VRAGEN
PARKEERREGULERING WAGENWEGGEBIED
Wie komt in er in aanmerking voor een parkeervergunning?
Als u een auto heeft maar geen parkeerplaats op eigen terrein, komt u in aanmerking voor een parkeervergunning. Er wordt door de gemeente gecontroleerd of u in de Basisregistratie Personen staat ingeschreven op het aangegeven adres en of u een parkeerplaats(en) op eigen terrein heeft.
Hoeveel parkeervergunningen mag ik aanvragen?
U kunt maximaal twee parkeervergunningen per adres aanvragen, afhankelijk van uw situatie. Zie onderstaande tabel.
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Ter verduidelijking van de tabel twee voorbeelden:
1) U heeft twee auto’s en één parkeerplaats op eigen terrein. U komt dan in aanmerking voor één parkeervergunning.
2) U heeft twee auto’s en geen eigen parkeerplaats op eigen terrein. U komt in aanmerking voor twee parkeervergunningen.
Let op!
Voor nieuwe bewoners die na de invoering van het parkeerregime in het Wagenweggebied gaan wonen, geldt dat men maximaal één vergunning kan
krijgen. Ook al heeft men twee auto’s.
Ik heb geen auto maar wil toch graag een parkeervergunning. Kan dat?
Nee, alleen als u in het bezit bent van een auto komt u in aanmerking voor een parkeervergunning.
Kan ik een parkeervergunning aanvragen voor een leaseauto of een bedrijfsauto?
Ja dit kan. Hiervoor moet u contact opnemen met het team Vergunningen (0299-452452) van de gemeente. Let wel dat er maximaal twee parkeervergunningen per adres worden uitgegeven. Indien u twee privéauto’s heeft en één bedrijfsauto komt u in aanmerking voor twee parkeervergunningen.
Ik heb wel een auto maar wil geen parkeervergunning. Waar mag ik dan parkeren?
Zonder parkeervergunning moet u tijdens de vergunningsuren buiten het vergunning gebied parkeren of een kaartje kopen bij de automaat.
Kan ik voor een kampeerwagen ook een parkeervergunning krijgen?
Nee. (Recreatie)voertuigen met een hoogte van 2,40 meter of meer komen hiervoor niet in aanmerking.
Ik heb een caravan. Kan ik ook een parkeervergunning krijgen?
Nee. Voor een caravan, vouwwagen of aanhangwagen heeft u geen parkeervergunning nodig. In de zomerperiode mag de caravan maximaal 3 achtereenvolgende dagen in het vergunning gebied worden geparkeerd.
Aanvraag en kosten
Welke gegevens heb ik nodig voor de aanvraag?
U krijgt een aanvraagformulier waarop u uw persoonlijke gegevens kunt invullen. U moet ook een kopie van uw kentekenbewijs overleggen.
Wat kost een parkeervergunning?
De tarieven voor een parkeervergunning worden jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad. In 2019 kost een parkeervergunning € 60,- per jaar
(tarief per 1-1-2019).
Mag iemand anders mijn vergunning ophalen?
Ja. Maak hiervoor een afspraak via het Klantcontactcentrum van de gemeente, telefoonnummer (0299) 452 452.
Kan ik parkeergeld met muntgeld betalen?
Nee. U kunt alleen een kaartje met gebruik van bankpas of mobiele telefoon aanschaffen. Om met een mobiele telefoon een kaartje aan te schaffen
dient u zich eenmalig registreren bij de aanbieder van dergelijke dienst. Vervolgens kunt u zich elke keer dat u in de stad parkeert telefonisch aan- of
afmelden. Hier staan kosten tegenover. Kijk op https://www.vergelijkmobielparkeren.nl/welke-aanbieders-mobiel-parkeren voor mogelijke aanbieders.
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Mijn auto moet naar de garage en ik heb enkele dagen een vervangende auto. Wat moet ik doen?
U belt met het team Vergunningen (0299-452452) en maakt een afspraak om een tijdelijke vergunning op te komen halen met het kenteken erop van
de tijdelijke auto. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.
Wat kost parkeren voor bezoekers?
Bezoek koopt een kaartje bij de parkeerautomaat (alleen met gebruik van bankpas) of kan met de mobiele telefoon betalen. Het parkeertarief is
€ 1,00 per uur. Onderzocht wordt of het invoeren van een digitale bezoekerspas op termijn mogelijk is. Hiermee krijgt u korting op het parkeertarief
voor uw bezoek. Met de invoering van de bezoekerspas wordt het parkeertarief mogelijk verhoogd.
De gemeenteraad besluit eind juni over de tarieven.
Wordt er ook gecontroleerd?
Ja, er wordt gecontroleerd door handhavers van de gemeente.
Wat kost een parkeerboete?
Als u zonder geldige parkeervergunning of parkeerticket parkeert, bedraagt de parkeerboete € 64,70 (peiljaar 2018).
Parkeren gehandicapten
Ik heb een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Heb ik een parkeervergunning nodig?
Nee. U hebt geen parkeervergunning nodig. Handhaving controleert of het kenteken van de geparkeerde auto overeenkomt met het kenteken op het
bord. U moet er wel rekening mee houden dat een gehandicapten-parkeerplaats op kenteken wordt beschouwd als een parkeerplaats op eigen terrein. Dat betekent dat u nog maar één bewonersvergunning kunt aanvragen.
Mijn bezoek maakt gebruik van gehandicaptenparkeerkaart. Hoe werkt dat?
Houders van een gehandicaptenparkeerkaart kunnen met een parkeerschijf drie uur onbetaald parkeren op een betaalde parkeerplaats (met of zonder
bord 'algemene gehandicapten parkeerplaats').Gehandicaptenparkeerkaart en parkeerschijf moeten goed zichtbaar achter de voorruit liggen.
Appartementencomplex
Ik woon in het complex op de hoek Platteellaan/Lambertus Huisengastraat. Kom ik in aanmerking voor een parkeervergunning?
Bewoners en ondernemers van het complex kunnen parkeren op eigen terrein in de ondergrondse garage of buiten op een plek met beugel. Hiervoor
kunt u contact opnemen met de Wooncompagnie.
De regels voor vergunningen zijn verder ook hier van toepassing. In principe heeft u recht op twee parkeervergunningen, mits twee auto’s, tenzij er
mogelijkheid is om te parkeren op eigen terrein.
Bent u geen ondernemer, werkt u in het complex en gebruikt u de auto om naar uw werk te gaan? Dan komt u niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

