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Onderwerp
Naa mswijziging parkeerlocatie

Voorstel
1. Vast te stellen het "Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2016, versie 4";
2. De raad voor te stellen in te stemmen met de "Tarieventabel parkeerbelastingen 2016,

versie 2".

Inleiding
Uw college heeft op 10 mei 2016 (BW-009531) besloten om de naam van het
"Stadhuisplein" te wijzigen in "Oud Gasthuisplein". Op het "Oud Gasthuisplein" is voor het
parkeren een parkeerbelasting verschu ldigd.
Om formeel parkeerbelasting te kunnen (blijven) heffen dient de naamswijziging in het
"Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2076" en de bij de Verordening Parkeerbelastingen
behorende "Ta rieventa bel pa rkeerbelasti ngen 20 t6" doorgevoerd te worden.

Daar eerst op 20 juli besluitvorming in de raad plaatsvindt is de feitelijke ingangsdatum
van de naamswijziging op 1 augustus gesteld. Hiermee wordt voorkomen dat er
inkomstenderving plaatsvindt omdat het "Oud Gasthuisplein" in het Aanwijzingsbesluit en
de Tarieventabel parkeerbelastingen nog niet formeel is aangewezen als betaald
parkeerzone.

Beoogd effect/doel
Door de naamswijziging door te voeren in het "Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2016'
en de "Tarieventabel parkeerbelastingen 2016'blijft het mogelijk om parkeerbelasting te
heffen voor deze locatie. De bevoegdheid om het Aanwijzingsbesluit aan te passen ligt bij
het college, de bevoegdheid tot het aanpassen van de tarieventabel is des raads.

Argumenten
N.v.t.

Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeuillehouder

Financiën

Schoenmakers, Harold (575 540)

A.F. (Frans) van Eersel

B&W-voorstel:
BW-009610

Zaaknummer JOIN:
zlt6/o2r494

Publicatie:
Openbaar
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Kanttekeningen
N.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Het "Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2016, versie 4" dient na vaststelling
gepubliceerd te worden en ter inzage worden gelegd conform de bepalingen in de
Gemeentewet.

Uitvoering/evaluatie
N.v.t.

F---, ¡-:--+¡^ r--¡+¡-3¡++iavut lrr¡¡ garrvgcrs, Pqa L¡!¡Pq¡rE

N.v.t.

Overleg gevoerd met

Intern:
Manon Krauth

Extern:
N.v.t.

Bijlagen
1. "Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2016, versie 4";
2. "Tarieventabel parkeerbelastingen 2At6, versie 2".
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COLLEGEBESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders van Weert;

gelet op artikel 225 en 234 van de Gemeentewet, artikel la van het Besluit gemeentelijke
parkeerbelastingen en artikel 7 van de "Verordening parkeerbelastingen 2Ot6'

besluit:

Vast te stellen het navolgende

Aanwijzingsbeslu¡t betaald parkeren 2OLq versie 4

Hierin besluit zij;

Artikel
a.

1.
De plaatsen waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de
parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening
parkeerbelastingen 20 16.
De plaatsen waar en het tijdstip waarop mag worden geparkeerd met een
abonnement als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening
parkeerbelastingen 20 16.
De plaatsen waar en het tijdstip waarop mag worden geparkeerd met een
parkeervergu nning.
De plaatsen waar en het tijdstip waarop mag worden geparkeerd op een afgesloten
parkeefterrein en/of parkeergarage.

b

c

d

Artikel 2.
a. Het betaald parkeren geschiedt door het in werking stellen van de

parkeerapparatuur door middel van contante betaling door het inwerpen van
m u ntstukken.

b. Indien de parkeerapparatuur ter plaatse geschikt is voor contante betaling kan de
parkeerbelasting in munteenheden van € 0,10, €0,20, € 0,50, € 1,00 en € 2,00
worden voldaan. Er dienen ten minste zoveel muntstukken in de
parkeerapparatuur te worden geworpen als nodig zijn om de gewenste
parkeerduur te kunnen parkeren.

c. Vervallen
d. In afwijking van het onder sub a en b van dit artikel gestelde kan de

parkeerapparatuur, die daarvoor geschikt is, in werking worden gesteld middels de
Pinpas (dip & go) en een parkeerbundel.

e. Belparkeren en pasparkeren
Separaat van de parkeerapparatuur kan achteraf betaald worden middels
belparkeren en pasparkeren.
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f . Indien bij betaald parkeren gebruik wordt gemaakt van parkeerapparatuur welke
na inwerkingstelling een parkeerkaartje afgeeft, dient dit (originele)
parkeerkaartje met de tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een buitenaf duidelijk
leesbare plaats achter de voorruit van het voertuig te worden aangebracht.

S. In afwijking van het onder sub a, b, c, en d van dit artikel gestelde kan, op de
afgesloten parkeerterreinen en parkeergarages, de parkeerapparatuur in werking
worden gesteld middels een speciaal daartoe verkrijgbare uitrijkaart.

h. Bij het in werking stellen van de parkeerapparatuur moeten de aanwijzingen en
voorschriften, aangegeven op of bij de parkeerapparatuur, in acht worden
genomen.

i. Van de verschuldigde belasting per tijdseenheid wordt op of bij de
parkeerapparatuur kennisgegeven.

Artikel 3.
De parkeerplaatsen, waarop tegen betaling van parkeerbelasting, als genoemd in artikel 2
onderdeel a van de "Verordening parkeerbelastingen 2OL6" mag worden geparkeerd, zijn de
aan te wijzen wegen en terreinen:

Zone 1

Betaald parkeren
Tone 2

Betaald parkeren

Bassin
Beekstraat
Boermansstraat
Centrumgarage
Collegeplein
Drehmansstraat
Emmasingel
Hegstraat
Hoge Kei, De
Hoogpoort
Kasteelplein
Kasteelsingel
Korenmarkt
Kromstraat
Maaspoort
Molenpoort
Munt, De (parkeergarage)
Oud Gasthuisplein
Patronaatsplein
Paulusstraat, Sint (gedeelte)
Poort van Limburg (parkeergarage)
Stationsplei n, parkeergarage

Ursul i nen (parkeergarage)
Kromstraat / - Walburgpassage,
(parkeergarage)

Wilhelminasingel

Beg ij nen hofstraat (te rre i n )
Biest
Boerhaavestraat
Bommelstraat, Van
Croonstraat, Jan van de
Dries (terrein en straat)
Hofakkerstraat
Kerkstraat
Loo i molenst raat ( ged ee lte)
Maartenslaan, Sint
Pen itentenstraat
Paulusstraat, Sint (gedeelte)
Recollectenstraat
Regulierenstraat
Sutjensdwarsstraat
Ververshof
Vogelsbleek
Wilhelminastraat

2Aanw¡jzingsbeslu¡t parkeren 2016 versie 4 / h. schoenmakers,/ beleid / beleidsregels 2076 / 3,4.a



Tone I
Betaald parkeren

Zone 2
Betaald parkeren

Bassin
Beekstraat
Boermansstraat
Centrumgarage
Collegeplein
Drehmansstraat
Emmasingel
Hegstraat
Hoge Kei, De
Hoogpoort
Kasteelplein
Kasteelsingel
Korenmarkt
Kromstraat
Kro m straat/Wa I bu rg passa g e

parkeergarage
Maaspoort
Molenpoort
Munt, De (parkeergarage)
Oud Gasthuisplein
Patronaatsplein
Paulusstraat, Sint (gedeelte)
Poort van Limburg (parkeergarage)
Stationsplei n (parkeerga rage)
Ursu li nen (parkeergarage)
Wilhelminasingel

Beg ijne nhofstr aat (te rrei n )
Biest
Boerhaavestraat
Bommelstraat, Van
Croonstraat, Jan van de
Dries (terrein en straat)
Hofakkerstraat
Kerkstraat
Looi molenstraat (g edee I te )
Maartenslaan, Sint
Paulusstraat, Si nt (gedeelte)
Pen itentenstraat
Recollectenstraat
Regulierenstraat
Stationsplein
Sutjensdwarsstraat
Ververshof
Vogelsbleek
Wilhelm inastraat

Artikel 4.
De parkeerplaatsen, die bedoeld zijn voor abonnementhouders als bedoeld in artikel 2
onder b van de "Verordening parkeerbelastingen 2076", zijn de aan te wijzen wegen en
terreinen:

Artikel 5
De parkeerplaatsen, die bedoeld zijn voor abonnementhouders als bedoeld in artikel 2
onder b van de "Verordening parkeerbelastingen 2OL6', zijn de aan te wijzen terreinen

Zone 4
Parkeerterrein Centrum Noord

Het parkeerterrein gelegen tussen Burgemeesterlaan en Schepenlaan

Artikel 6.
Vervallen
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Artikel 7.
De parkeerplaatsen, waar de verschuldigde parkeerbelasting achteraf dient te worden
voldaan, zijn de aan te wijzen parkeergarages en terreinen:

1. Centrumgarage;
2. Centrum Noord (Parkeerterrein) ;
3. Kromstraat/Wa I bu rg passage (parkeerga rage) ;
4. Munt, De (parkeergarage);
5. Ursulinen (parkeergarage);
6. Poort van Limburg (parkeergarage);
7. Stationsplein (parkeergarage).

Artikel 8.
De parkeerplaatsen, die bedoeld zijn voor vergunninghouders, zijn de aan te wijzen wegen
en terreinen:

4

Zone 3
Vergunning parkeren

1. Aldenborghstraat
2. Antoniusstraat, Sint
3. Beekpoort
4. Begijnenhofstraat
5. Biemansstraat
6. Catharinastraat, Sint
7. Coenraad Abelstraat (tussen Molenpoort en Jean Verheggenstraat)
B. Egmondstraat
9. Fatimalaan
10. Franse Patersstraat
11. Geertenhof
12. Gieterijstraat
13. Graaf lacobsstraat
14. Graafschap Hornelaan (tussen Maaslandlaan en Baroníestraat)
15. Heer Gerardstraat
16. Henricus Woutersstraat
17. Hertogstraat
18. Hieronymusstraat
19. Hofakkerstraat - Ventweg
20. Hubertusstraat, Sint
21. Isidoruspassage, Sint
22. Jan Truijenstraat
23. Jean Verheggenstraat
24. lohanna van Meursstraat
25. Jorisstraat, Sint
26. Jozefslaan, Sint (tussen De Dries en de Victor de Stuersstraat)
27. Julianalaan (tussen Louis Regoutstraat en Poldermansstraat)
28. Kannunikenstraat
29. Limcostraat
30. Lindanusstraat (inclusief straat ten oosten van plantsoentje)
3 1. Looimolenstraat (gedeelte)
32. Maartenslaan, Sint
33. Maria Haft
34. Maria Wijngaard

Aanwijz¡ngsbeslu¡t parkeren 2016 versie 4 / h. schoenmakers / bele¡d / bele¡dsregels 2076 / 3.4.a



35. Mariënhagelaan
36. Mathiasstraat, Sint
37. Meewisstraat
38. Minderbroederslaan
39. Molenveldstraat (tussen Wilhelminastraat en Weerterbeekweg/Slachterijstraat)
40. Nieuwstraat
41. Observantenstraat
42. Oudenakkerstraat (tussen Regentesselaan en Victor de Stuersstraat)
43. Regentesselaan
44. Regulierenstraat
45. Servatiusstraat, Sint
46. Slotstraat
47. Spoorstraat
48. Tuindorpstraat
49. Ventweg Sint Paulusstraat / Sint Maartenslaan

(tu sse n Li nda n usstraat en Si nt Servati u sstraat)
50. Wilhelminasingel (tussen Molenpoort en Beekstraat)
51. Wilhelminastraat (tussen Nieuwstraat en Parallelweg)
52. Windesheimstraat (tussen Wittevrouwenstraat en Ma ria Wijngaa rd )
53. Willem I straat
54. Wittevrouwenstraat
55. Willibrordstraat

Artikel 9.
Voor het onder artikel 3 en 4 bedoelde betaalde parkeren zijn de betaaltijden van maandag
tot en met zaterdag van 09:00 uurtot en met 1B:00 uur.

Artikel 10
Voor het onder artikel 7 bedoelde betaalde parkeren zijn de betaaltijden 24 uren per dag,
van maandag tot en met zondag.

Artikel 11
Voor het onder aftikel 7 bedoelde betaald parkeren zijn de betaaltijden 24 uur per dag,7
dagen per week, met uitzonderingen van de door het college vastgestelde koopzondagen

Artikel 12.
Voor de onder artikel 8 bedoelde vergunningparkeren zijn de tijden

Op werkdagen van maandag tot en met zaterdag van 09:00 uur tot en met
18:00/20:00 uur;
Op donderdag van 09:00 tot en met 21:00 uur;
Wilhelminasingel (Tussen de Beekstraat en Molenpoort) van maandag tot en met
zaterdag van 18:00 uur tot en met 09:00 uur;

Artikel 13.
De volgende regels vast te stellen voor het voldoen van parkeerbelastingen

De parkeerbelasting dient te worden voldaan door het in werking stellen van een
parkeermeter of parkeerautomaat op de daaftoe bestemde wijze en met
inachtneming van de op, aan of bij de parkeerapparatuur gestelde voorschriften;
Van de verschuldigde belasting per tijdseenheid wordt op de parkeerautomaat
kennisgegeven;
Indien de parkeerplaats is voorzien van een parkeerautomaat die een parkeerkaartje
verstrekt dient de na de betaling van de verschuldigde parkeerbelasting verkregen

a

b

c

b

c
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parkeerkaart als bewijs van betaling de zijde met de tijdsaanduiding duidelijk
leesbaar achter de voorruit van het voertuig te plaatsen;
Op de parkeerkaart worden tenminste de volgende gegevens vermeld:
- dag, maand en jaar van de parkeerhandeling, alsmede tijdstip afloop

betaalde parkeertijd;
- het betaalde bedrag;
- het nummer van de parkeerautomaat;
- het doorlopende nummer van de parkeerkaart;
Een uit een parkeerautomaat verkregen parkeerkaart geldt uitsluitend als bewijs van
betaling van de verschuldigde parkeerbelasting indien deze kaart is verkregen uit de
parkeerautomaat welke behoort bij de gebruikte parkeerplaats;
Indien de parkeerplaats is aangewezen als vergunningzone dient de na de betaling
verstrekte parkeervergunning tijdens het parkeren op de in de vergunning
aangegeven plaats de betreftende vergunning duidelijk leesbaar achter de voorruit
van het voertuig geplaatst te zijn.

l4. Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeerartikel
Het "Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2016, versie 3", vastgesteld bij
collegebesluit d.d. 14 juni 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in het
tweede lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de
belastbare feiten, die zich voor die datum hebben voorgedaan.
De datum van ingang van dit aanwijzingsbesluit is 1 augustus 2016.
In añruijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijven, indien de
datum van inwerkingtreding van dit aanwijzingsbesluit ligt na de in het tweede lid
genoemde datum, het ingetrokken aanwijzingsbesluit gelden.
Dit besluit kan worden aangehaald als "Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2016,
versie 4".

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert;

6 juni 2016,

de s,

Artikel
1.

2
3

4
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Onderwerp

Naamswijzigi ng parkeerlocatie.

Voorstel

Vaststellen van de "Tarieventabel parkeerbelastingen 2016, versie 2"

Inleiding
Het college heeft op 10 mei 2016 (BW-009531) besloten om de naam van het
"Stadhuisplein" te wijzigen in "Oud Gasthuisplein". Op het "Oud Gasthuisplein" is een
betaald parkeerregime van toepassing.
Om formeel parkeerbelasting te kunnen (blijven) heffen dient deze naamswijziging zowel
in het "Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 20t6" en de bij de Verordening
Parkeerbelastingen 2016 behorende "Tarieventabel parkeerbelastingen 2016" doorgevoerd
te worden. Het college heeft op 14 juni jl. het "Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 20t6"
aangepast. Het aanpassen van de tarieventabel is een bevoegdheid des raads.

De feitelijke ingangsdatum van de naamswijziging is op l augustus 2016 gesteld. Hiermee
wordt voorkomen dat er inkomstenderving plaatsvindt omdat het "Oud Gasthuisplein"
eerst formeel in het Aanwijzingsbesluit en de Tarieventabel parkeerbelastingen moet zijn
aangewezen om rechtmatig parkeerbelasting te kunnen heffen.

Beoogd effect/doel
Door de naamswijziging door te voeren in de "Tarieventabel parkeerbelastingen 2016"
blijft het mogelijk om parkeerbelasting te heffen voor deze locatie.

Argumenten
N.v.t.

Kanttekeningen
N.v.t.

Financiële gevolgen
N.v.t.

Uitvoering/evaluatie
N,v.t.

Com m unicatie/ pa rtici patie
De "Tarieventabel parkeerbelastingen 2016, versie 2" dient na vaststelling gepubliceerd te
worden en ter inzage gelegd worden conform de bepalíngen in de Gemeentewet.

Totaal aantal pagina's: 3
Pag¡na 1

Vergadering Gemeenteraad van 20-07-2016

Afdeling : Financiën

Naam opsteller voorstel : Schoenmakers, Harold

Portefeuillehouder : A.F. (Frans) van Eersel

Raadsvoorstel:
RAD-001278

Zaaknummer IOIN:
zlt6/02L494
Agendapunt:
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Advies raadscommissie

BlJlagen
"Tarieventabel parkeerbelastingen 2016, versie 2"

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan

Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris, de burgemeester,

M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans
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N u m m e r raadsvoorstel; RAD-00 1 278

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weelt,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 06-06-2016;

besluit:

De "Tarieventabel parkeerbelastingen 2016, versie 2" vast te stellen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2O-O7-20L6

De griffier, De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans



GEMEENTE vVEERT

RAADSBESLUIT

Tarieventabel parkeerbelastingen 2OLq versie 2
(behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2016)

Het tarief voor het parkeren bij de parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2 van de
Verordening Parkeerbelastingen bedraagt :

Hoofdstuk 1. Parkeergarages

Zone 1
Tarief
€ 0,13 per 6 minuten
€ 1,30 per uur
€ 5,00 dagtarief

Betaaltijden: 24 uur per dag/ 7 dagen per week.

Hoofdstuk 2. Straatparkeren

Zone L
Tarief
€ 0,13 per 6 minuten
€ 1,30 per uur
€ 5,00 dagtarief

Betaaltijden: maandag t/m zaterdag van 09:00 uur tot 18:00 uur

Centrum
Kromstraat/Wal bu rg passage
Munt, De
Poort van Limburg
Stationsplein
Ursulinen

Bassin
Col legeplein (parkeerdek)
Hoge Kei, De
Kasteelplein
Kromstraat
Oud Gasthuisplein
Patronaatsplein
Paulusstraat, Sint (gedeelte tussen

Langpoort en Lindanusstraat)
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Hoofdstuk 3. Parkeerterreinen

Zone 1
Parkeertijd max. 2:00 uur
Begijnensteeg
Collegeplein (beneden)
Hegstraat
Korenmarkt
Maartenslaan, Sint
Maaspoort
Molenpoort

Zone 2

Beekpoort
Begijnenhofstraat
Boermansstraat
Drehmansstraat
Dries (Plein)
Kasteelsingel / Ververshof
Looimolenstraat
Nazarethsteeg
Pen itentenstraat / Naza rethsteeg

Betaaltijden: maandag t/m zaterdag van 09:00 uur t/m 18:00 uur.

Zone 4

Parkeerterrein Centrum Noord

Betaaltijden: 24 uur per dag/ 7 dagen per week.

Hoofdstuk 4. Parkeerstroken

Zone 1
Parkeertijd max. 2:00 uur
Beekstraat
Dries (straat)
Emmasingel
Hoogpoort
Kaststeelsingel
Maaspoort
Wilhelminasingel

Zone 2

Biest
Boerhaavestraat
Bommelstraat, Van
Hofakkerstraat
Jan van de Croonstraat

Tarief
€ 0,13 per 6 minuten
€ 1,30 per uur

Tarief
€ 0,13 per 6 minuten
€ 1,30 uurtarief
€ 5,00 dagtarief

Tarief
€ 0,10 per 5 minuten
€ t,2O per uur

Tarief
€ 0,13 per 6 minuten
€ 1,30 per uur

Tarief
€ 0,13 per 6 minuten
€ 1,30 uurtarief
€ 5,00 dagtarief
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Kerkstraat
Maartenslaan, Sint
Minderbroederslaan
Paulusstraat, Sint (gedeelte tussen

Lindanusstraat en Sint Maartenslaan)
Recollectenstraat
Regulierenstraat
Sutjensdwarsstraat
Vogelsbleek
Wilhelminastraat

Betaaltijden: maandag t/m zaterdag van 09:00 uur t/m 18:00 uur

Hoofdstuk 5. Parkeerstroken incl. vergunningparkeren

Wilhelminasingel
(tussen Beekstraat en Molenstraat)

Tarief
€ 0,13 per 6 minuten
€ 1,30 per uur

Betaaltijden: maandag t/m zaterdag van 09:00 uur t/m 18:00 uur

Hoofdstuk 6. Abonnementen betaald parkeren

6.1 Abonnement zone 1

Abonnement zone 1

Abonnement is geldig van maandag t/m zaterdag van 09:00 uur t/m 18:00 uur
Abonnement is niet geldig in parkeergarages.

6.2 Abonnement zone 2

Abonnement is geldig van maandag t/m zaterdag van 09:00 uurt/m 18:00 uur
Abonnement is niet geldig in parkeergarages.

3

Bewoners Zakel ijk belanghebbende

Zone I € L22,40 (I2O,OO) pljr.
€ 10,20 (10,00) p/mnd.

€ 244,80 (24O,OO) p/jr.
€ 20,40 (20,00) p/mnd.

Bewoners Zakelijk
belanghebbende

Overige
belanghebbende

Zone 2 C 122,40(L20,00) p/jr
€ 10,20(10,00)p/mnd

€ 244,80(240,00)p/jr.
€ 20,40(20,00)p/mnd.

€ 244,80(240,00)p/jr
€ 20,4O(2O,00)p/mnd
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Bewoners * ** Zakelijk gerechtigden * *x

Parkeergarage
Kromstraat/
Walburgpassage

€ 150,00 p/jr. € 26,03 btw
(€ 120,00 p¡r. € 20,88 btw)

€ L2,50 p/mnd. (€ 2,t7)
(€ 10,00 pl/mnd. €L,74btw)

€ 300,00 pljr. € 52,07 btw
C 240,O0 p/jr. (€ a1,6a btw)

€ 25,00 p/mnd. € 4,34 btw
(€ 20,00 p/mnd. € 3.47 btw)

6.3 AbonnementBarkeergarage Kromstraat/Walburgpassage

6.4 Abonnement garage Ursulinen

Bewoners x xx Zakelijk gerechtigden

Ursulinengarage € 600,00 plj (btw € 104,16)
€ 50,00 plm (btw € 8,68)

N.v t
tN.v

6.5 Abonnement parkeerterrein Centrum Noord

Voor de parkeerpas en tag wordt een borgsom ad. € 25,00 in reken¡ng gebracht.
Aantal belanghebbende is gereguleerd. Raadpleeg de "Beleidsregels voor het verlenen van
parkeervergun n ingen en Pa rkeerabonnementen".

6.6 Abonnement standplaatshouder

Geldig op zaterdag tijdens de weekmarkt pljr. € 151,80 (148,80)
p/mnd. € L2,65 (t2,40)

*

Hoofdstuk 7. Combi-abonnementen (Zone 1, 2 en 3)

7.1 Eerstelijnszorgabonnement

Betaald parkeerzones en vergunningzones
incl. parkeergarages

7.2 Commercieel abonnement

Betaald parkeerzones en vergunningzones

pfir. € 450,00 (44t,00)
p/mnd. € 37,50 (36,75)

pljr. € 1.349,40
( 1.323,00)

p/ mnd. € II2,45 ( 1 10,25)

4

Bewoners Zakelijk gerechtigden xx

Parkeerterrein
Centrum Noord

N.v.t € 540,00 phr.(€ 530,40)
€ 45,00 p/mnd.(€ 44,20)
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Hoofdstuk 8. Parkeerarrangementen garages

Parkeerarrangementen Centrumgarage, Poort van Limburg, Stationsplein of De Munt

Hoofdstuk 9. Parkeerbundel parkeergarage

Voor werknemers die werkzaam zijn in de binnenstad van Weert. Een parkeerbundel wordt
toegewezen voor 1 garage: Centrumgarage, Poort van Limburg, Stationsplein of De Munt.

Per eenheid van 500 uren € 100,00

Hoofdstuk 1O. Vergunning parkeren (zone 3)

10.1 Verqunninqen

10.2 Dagvergunninqenbewoners

Voor bewoners in vergunning zones.
Per boekje dagvergunningen a 10 stuks € 15,00

10.3 Dagdeelvergunningenbewoners

Voor bewoners in vergunningzones.
Per boekje dagdeelvergunningen a 10 stuks € 7,50

10.4 DagdeelverLunningen bedrijven

Voor bedrijven die werkzaamheden verrichten binnen vergunningzones
Boekje dagdeelvergunningen a 10 stuks
Geldig voor betaald parkeerzones en vergunningzones.

€ 30,00

10.5 Mantelzorgvergunninq

Voor bewoners in een vergunningzone die mantelzorg behoeven p/ir.
p/mnd

€ 30,00
€ 2,50

5

Bewoners, nacht
en weekend voor 1

parkeergarage
(werkdagen 17:00

- 08:00 )

Zakelijk voor 1

parkeergarage
(werkdagen 07:00 -

19:00 uur)

All inclusive voor 1

parkeergarage
(7 x 24 uur)

OV reizigers voor 1

parkeergarage (7 x 24
uur)

€ 504,00 p/j
(btw € 87,60)
€ 42,00 p/m
(btw € 7,30)

€ 552,00 p/j
(btw € 95,76)
€ 46,00 plm
(btw € 7,98)

€ 600,00 p/j
(btw € 104,16)
€ 50,00 p/m
(btw € 8,68)

€ 504,00 p/j
(btw € 87,60)
€ 42,00 p/m
(btw € 7,30)

Bewoners Zakelijk belang hebbende

Bedrag per kalenderjaar € 30,00 pÆr.

€ 2,5O p/mnd
€ 90,60 pljr.

€ 7,55 p/mnd
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Hoofdstuk 11. Parkeerkaarten

11.1 Reoresentatieve uitrijkaart
Deze kaart wordt uitsluitend verstrekt door het college van burgemeester en wethouders
conform de voorwaarden in de "Beleidsregels voor het verlenen van parkeervergunningen
en parkeerabonnemente n 2O t6".

Per kaart € 5,00

11.2 Parkeerkaartvoltrekkinq huweliik
Voor de voltrekking van een huwelijk op andere tijd en of wijze dan op grond van de wet
van 23 april 1879 (Stb. 72) voor kosteloze huwelijkssluiting bij de burgerlijke stand in het
Stadhuís van de gemeente Weert worden 7 parkeerkaarten per huwelijksvoltrekking
verstrekt door de afdeling Publiekszaken voor de Centrumgarage.

Per kaart € 1,00

Hoofdstuk 12. Tijden gefiscaliseerd parkeren
De tijdstippen waarop de parkeerbelasting dient te worden voldaan zijn door het college
van burgemeester en wethouders in artikel 3 van het "aanwijzingsbesluit betaald parkeren"
als volgt vastgesteld:

a. Op werkdagen van maandag tot en met zaterdag van 09:00 uurtot en met 18:00 uur;
b. Wilhelminasingel (tussen de Beekstraat en Molenstraat) van maandag tot en met

vrijdag van 09:00 uur tot en met 18:00 uur. Op zaterdag van 09:00 uur tot en met
18:00 uur;

c. In afwijking van het onder a van dit artikel gestelde geldt voor de parkeergarages
Kromstraat/Walburgpassage, Ursulinen, Stationsplein, Centrumgarage en Poort van
Limburg, 24 uur per dag, 7 dagen per week betaald parkeren.

Hoofdstuk 13. Tijden vergunning parkeren
De tijdstippen waarop in een vergunningzone uitsluitend met een parkeervergunning mag
worden geparkeerd zijn door het college van burgemeester en wethouders in artikel 4 van
het "Aanwijzingsbesluit betaald parkeren" als volgt vastgesteld:

a. Van maandag tot en met zaterdag van 09:00 uurtot en met 1B:00/20:00 uur;
b. Op donderdag van 09:00 tot en met 21:00 uur;
c. Wilhelminasingel (Tussen de Beekstraat en Molenstraat) van maandag tot en met

vrijdag van 18:00 uurtot en met 09:00 uur. Op zaterdag vanaf 17:00 uur.

Hoofdstuk 14. Vervangend abonnement enlol vergunning bij verlies of diefstal
Bij verlies of tenietgaan van een parkeervergunning en/of -abonnement, worden voor het
vervaardigen van een duplicaat abonnement en/of vergunning leges geheven. De leges
bedragen 25o/ovan het in aftikel 18.1.1. van de vigerende tarieventabel leges genoemde
bedrag.

Hoofdstuk 15. Wijzigen kenteken op abonnement enlof vergunning
Voor het wijzigen van een kenteken op een parkeervergunning, - abonnement of -
arrangement worden leges geheven.
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De leges bedragen 25o/ovãn het in artikel 18.1.1. van de vigerende tarieventabel leges
genoemde bedrag.

lloofdstuk 16. Inwerkingtreding en citeertitel
1. De "Tarieventabel behorende bij de Verordening Parkeerbelastingen 2016,

vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 20t5, wordt ingetrokken met ingang
van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien
verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die
datum hebben voorgedaan.

2. De datum van ingang van de tarieventabel 1 augustus 2016.
3. In afwijking van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van

inwerkingtreding van deze tarieventabel ligt na de in het vierde lid genoemde
datum van ingang van de heffing, de ingetrokken tarieventabel gelden voor de in
de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake
daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

4. Dezetarieventabelwordtaangehaald als'Tarieventabel Parkeerbelastingen 2016,
versie 2'.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 juli 2016;

De griffier,
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