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Onderwerp

Invoeren van de parkeerbundel voor de werknemers van de binnenstad

Voorstel

Vast te stellen de "Beleidsregels voor het verlenen van parkeervergunningen,
parkeerabonnementen en arrangementen 2016, versie 2".

Inleiding
De raad heeft in haar vergadering van 16 december 2015 ingestemd om een
parkeerbundel in te voeren voor de werknemers die werkzaam zijn in de binnenstad van
Weert. Deze parkeerbundel is alleen te gebruiken in de parkeergarages (uitgezonderd de
pa rkeerga ra ges U rsu I i nen en Wa I bu rglKromstraat).
Om de werknemers die een aanvraag indienen voor een parkeerbundel goed te kunnen
faciliteren en tevens zorg te kunnen dragen voor een goede regulering dienen nadere
voorwaarden aan de procedure van uitgifte gesteld te worden.

Beoogd effect/doel
Uitvoering geven aan het Raadsvoorstel RAD-001772 (en de daarbij behorende
amendementen en moties) aan de parkeerbundel voor werknemers die werkzaam zijn in
de binnenstad van Weert.

Argumenten

Middels beleidsregels invulling te geven aan het uitgiftebeleid waarbij enerzijds de
werknemer zo goed mogelijk gefaciliteerd wordt (zoveel mogelijk rekening houden met de
voorkeur van de aanvrager) en anderzijds het belang van voldoende parkeerareaal voor
alle groepen belanghebbenden en parkeerregulering.
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Kanttekeningen
N.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De "Beleidsregels voor het verlenen van parkeervergunningen, parkeerabonnementen en
arrangementen 2016, versie 2", dienen na vaststelling gepubliceerd te worden en ter
inzage worden gelegd conform de bepalingen in de Gemeentewet.

Uitvoering/evaluatie
N.v.t.

Communicatie/ partici patie
De werknemers van de binnenstad worden middels brochure / flyer geïnformeerd. Verdere
informatie zal op de gemeentelijke website gepubliceerd worden.

Overleg gevoerd met

Intern

Jurjen Feld en Monique Besseins

Extern

N.v.t.

Bijlagen

De "Beleidsregels voor het verlenen van parkeervergunningen, parkeerabonnementen en
arrangementen 2016, versie 2".
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<-ÞGEMEENTE WEERT

COLLEGEBESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert,

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet;

Besluit:

vast te stellen de volgende

Beleidsregels voor het verlenen van parkeervergunn¡ngen,
parkeerabonnementen en arrangementen 2016

Versie 2

Hoofdstuk 1

Definities en begripsomschrijvingen

Artikel 1
In deze beleidsregels wordt verstaan onder

RW 1990:
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens van 26 juli 1990, Stb. 459;

Voertuio:
hetgeen daaronder wordt verstaan in het RW 1990;

Parkeren:
het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig,
anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het
onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen
van goederen, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer
openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet
ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

Houder van een voertuio:
degene die naar de omstandigheden als houder van een voertuig moet worden
beschouwd, met dien verstande dat voor een voertuig dat is ingeschreven in het
krachtens de Wegenverkeerswet 1994 (Stb, 1994, 475) aangehouden register van
opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt degene op wiens naam het voor
het voertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was
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ingeschreven dan wel degene die blijkens een lease overeenkomst gebruik maakt

van een lease auto;

ParkeeraoParatuur:
p"rlæ""t"r., p"rkeerautomaten met inbegrip van verzamelparkeerders en

hetgeen naar maatschappelijke opvatting ovêrigens onder parkeerapparatuur wordt

verstaan;

Pa rkeerapPa ratu u rPlaats:
@ndbijparkeerapparatuurWaarVoorhetparkeren
parkeerbelasting verschu ldigd is;

Abonnement:
een doot butsemeester en wethouders verleend abonnement, krachtens welke het

is toegestaan een voertuig te parkeren op daartoe aangewezen
puiL"-"ru ppa ratuu rplaats waa rvoor pa rkeerbelasti ng verschu ld i9d is ;

BelanghebbendenPlaats :

een parkeerPlaats die

f.isaangeduidmetbordEguitbijlagelvanhetRVV1990,of
,. getegei is binnen een zone aangeãuid met bord E9 uit bijlage 1 van het.RW

1990 met het opschrift zone, voor zover deze plaats niet is uitgezonderd;

Vergunning:
een door burgemeester en wethouders verleende vergunning, krachtens welke

het is toegestaan een voertuig te parkeren op daartoe aangewezen

belanghebbendenPlaatsen ;

Dagvergunning:
tark "r*rr"*ing 

als bedoeld onder sub' i geldend voor één dag;

Dagdeelvergu nning:
parkeer\re"sunn'ns als bedoeld onder sub. i geldend voor één dagdeel;

L Daqdeel:
de perioden van 09:00 uur tot 13:00 uur, res pectievelijk van 13:00 uur tot 21:00

l

k.

m

uur;

Vergunninghouder:
n-¿turrrf *e persoon of rechtspersoon aan wie een vergunning door het college van

burgemeester of wethouders is verleend;

Bewoner:
¡nil-onel. uan de gemeente Weert die de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en

,tuuì ing"r.hrevãn als ingezetene in de Basisregistratie personen van de gemeente

Weert op net adres dat hij bewoont als zelfstandige woning;

Zakelijk belanghebbende :

hieronder *ordt in ieder geval verstaan: naamloze vennootschap, besloten

vennootschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap,

maatschap, eenmanszaak, vrij beroep, overheidsinstelling, vereniging en stichting;

Eerste verounninq en tweede verounning:
be*oners"e"gunn¡ng die blukens het voignummer respectievelijk als eerste of

tweede bewonersvergunning is verstrekt;

Eerstelij nszorg :

Nj d'e 
""d"rs 

dan bij wijze van woon- werkverkeer, beroepsmatig gebruik maakt

van een voertuig uun*ugu werkzaamheden vanuit een professionele zorg- of

n

o

p

q
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hulpverlenersinstelling en in overwegende mate zorg of hulp verleent in delen van
de gemeente waar betaald parkeren of vergunningparkeren is ingevoerd;

Kenteken:
de aanduiding waarmee een voertuig wordt geregistreerd krachtens de
Wegenverkeerswet 1994. Het kentekenregister van de RDW is hiervoor leidend;

Standplaatshouder:
ieder aan wie door het college is toegestaan om gedurende de weekmarkt een
standplaats in te nemen;

Eioen parkeergelegenheid :

onder eigen parkeergelegenheid wordt verstaan
t.

u

Waarover de aanvrager kan beschikken (op grond van eigendom, erfpacht,
huur, ingebruikgeving en dergelijke), of
welke de aanvrager kan huren in een garage of op een open perceel welke
(volgens een raadsbesluit, bouwvergunning, erfpachts- of splitingsakte, huur of
koopovereenkomst) bestemd is voor de woning van de aanvrager.
Een eigen parkeerplaats wordt als parkeerplaats beschouwd indien deze voldoet
aan de NEN-normen voor openbare parkeergelegenheden:
de parkeerplaats dient te kunnen worden bereikt via een doorgang of toegang
die minimaal 2.30 meter breed is;
een parkeerplaats op een terrein dienttenminste 2.30 meter breed en 5.50
meter lang te zijn;
een parkeerplaats in een garage dient tenminste 2.65 meter breed en 5.50
meter lang te zijn.
Een oprit op eigen terrein met en minimale lengte van 5,50 meter en een
breedte van 2,50 meter;
Het is mogelijk dat de parkeergelegenheid voor een ander doel wordt gebruikt.
Als de parkeergelegenheid in de kadastrale registratie als parkeergelegenheid/
garage staat geregistreerd is dat doorslaggevend;
Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op de openbare weg.

Mantelzorq
Onder mantelzorg wordt verstaan:
Langdurige of intensieve hulp, of een combinatie daarvan, aan een hulpbehoevende
persoon ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang,
jeugd of het opvoeden en opgroeien va¡ jeugdigen en zorg en overige diensten als
bedoeld in de Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen
personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het kader van een
hulpverlenend beroep.

Arranoement:
Een door burgemeester en wethouders verleend arrangement, krachtens welke het
is toegestaan een voertuig te parkeren op daartoe aangewezen parkeergarage
waarvoor parkeerbelasting verschuldigd is.
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Hoofdstuk 2

Algemene regels

2.1 Alleen een volledig en juist ingevuld aanvraagformulier wordt in behandeling

genomen.

Indien de aanvraag niet voldoet aan de gestelde eisen of regels, wordt de aanvrager

in de gelegenheid éesteld deze binnen een termijn van twee weken, nadat hem dit

is medegedeeld, aan te vullen of te corrigeren'
indien de aanvåger van de in het vorige lid bedoelde gelegenheid geen of
onvoldoende gebiuik maakt, verklaart het orgaan hem in zijn aanvraag niet

ontvankelijk. Van deze beslissing doet het bevoegde orgaan zo spoedig mogelijk

mededeling aan de aanvrager, onder terugzending van de ingediende bescheiden'

2.2 Bij het verstrekken van een parkeervergunning, -abonnement, -arrangement of

dãg(deel)vergunning aan een bewoner is het adres zoals geregistreerd in de

Basisregistratie personen doorslaggevend'

2.3 Een parkeervergunning, -abonnement, -arrangement of parkeerbundel is eerst
geldig op momént dat het verschuldigde bedrag volledig is voldaan.

2.4 parkeren is uitsluitend toegestaan met een originele parkeervergunning, -
abonnement, -arrangement of dag(deel)vergunning'

2.5 Wijzigingen van de bij de aanvraag verstrekte gegevens dienen direct bij de afdeling

Financiën gemeld te worden.

^-.,^-^..^^:^^ ¡l.rannamôñù -âÉrãnñamanf nf
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parkeerbundel blijkt dat deze op onjuiste gegevens, is verleend kan de

parkeervergunniig, -abonnement,-ãrrangement of parkeerbundel terstond worden

ingetrokken.

2.7 De parkeervergunning, -abOnnement, -arrangement, parkeerbundel of
dag(deel)vergunning is uitsluitend geldig voor voertuigen'

2.8 Een parkeervergunning, -abonnement , -arrangement, parkeerbundel of
dag(deel)verguñning wordt niet verstrekt voor voertuigen die, conform de Algemene

pliaìselijke vêrordeñing van de Gemeente Weert, een lengte van meer dan 6 meter

en/of van een breedte van 2.30 meter overschrijden'

2.g Een parkeervergunning, -abonnement, -arrangement of parkeerbundel is niet

overdraagbaar.

2.IO Aan een parkeervergunning, -abonnement, - arrangement, parkeerbundel of

dagvergunning kan geen recht op een parkeerplaats ontleend worden.

z.tI Het vermelde kenteken op vergunning en/of abonnement dient overeen te komen

met dat van het geparkeerde voertuig'

2.72 Een parkeervergunning, -abonnement of dag(deel)vergunning dient duidelijk
zichtbaar en leelbaar ãchter de voorruit van het voertuig te worden geplaatst of,

indien een voorruit ontLrreekt, op een duidelijk zichtbare plaats te worden

aangebracht.

2.L3 Een parkeervergunning, -abOnnement, -arrangement, parkeerbundel of
dag(deel)verguñning iõ uitsluitend geldig voor de daartoe aangewezen zone(s) of

pai[eergarasã (s) a'ísmede gedurende voor die gebieden vastgestelde tijdvakken

door het college.
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2.L4 Het college kan parkeergarages, parkeerterreinen en weggedeelten voor het verkeer
afsluiten in verband met activiteiten of bijzondere omstandigheden. De houder van
een parkeervergunning, -abonnement, -arrangement, parkeerbundel of
dag(deel)vergunning heeft in deze gevallen geen recht op restitutie of enige andere
vorm van (financiële) vergoeding.

2.15 De houder van een parkeervergunning, -abonnement, -arrangement,
parkeerbundel of dag(deel)vergunning dient aanwijzingen van
politieambtenaren, parkeercontroleurs en van gemeentewege aangewezen
ambtenaren op te volgen.
Een parkeervergu nning, -abonnement, -arrangement, parkeerbundelpas of
dag(deel)vergunning dient op verzoek onverwijld aan hen te worden getoond

2.L6 Het eigenhandig aanbrengen van wijzigingen op parkeervergunning, -abonnement,
-arrangement of dag(deel)vergunning maken deze ongeldig.

2.t7 Namaak van een parkeervergunning, -abonnement, -arrangement,
parkeerbundelpas of dag(deel)vergunning is verboden. Bij constatering vindt
aangifte bij de politie plaats.

2.tB Een parkeervergunning, -abonnement, -arrangement of parkeerbundel kan
wederzijds worden opgezegd.

2.19 Bij opzegging van een parkeervergunning, -abonnement, -arrangement of
parkeerbundel dient deze terstond ingeleverd te worden. Indien de
parkeervergunning, -abon nement, -arrangement of parkeerbundel niet wordt
ingeleverd blijft de betalingsverplichting voor de duur van de parkeervergunning, -
abonnement, -arrangement of parkeerbundel bestaan en vindt geen restitutie
plaats. Tevens vindt, indien van toepassing, geen restitutie plaats van de borgsom.

2.20 Bij opzegging door de houder van een parkeervergunning, -abonnement of -
arrangement bestaat voor de houder aanspraak op restitutie voor zoveel twaalfde
gedeelten van het voor dat jaar betaalde bedrag wanneer er na opzegging nog volle
kalendermaanden overblijven.

2.2L Dag(deel)vergunningen en parkeerbundels kunnen niet geretourneerd worden en er
vindt in beginsel geen restitutie plaats.

2.22 Verlies van een parkeervergunning, -abonnement, -arrangement of
parkeerbundelpas dient terstond melding van het verlies op
https ://www.verlorènofqevonden. nl/meld-uw-voorwerp te worden gedaan.
Tegen betaling van de verschuldigde leges, 25o/ovãn het onder artikel 18.1.1. van
de bij de vigerende legesverordening genoemde bedrag, een nieuwe
parkeervergunning, -abonnement of arrangement verleend.

- Bij tenietgaan van een parkeervergunning, -abonnement of arrangement, wordt
uitsluitend tegen bétaling van de verschuldigde leges, 25o/o van het onder artikel
18.1.1. van de bij de vigerende legesverordening genoemde bedrag, een nieuwe
parkeervergunni ng, -abon nement of arrangement verleend.

Parkeerbundelpas
Bij verlies of tenietgaan van een parkeerbundelpas wordt uitsluitend tegen betaling
van een borgsom ad. € 25,00 een nieuwe parkeerbundelpas verleend.

2.23 In geval van diefstal van een parkeervergunning, -abonnement -arrangement of
parkeerbundelpas dient terstond aangifte van diefstal te worden gedaan bij de
politie. Uitsluitend na overlegging van het proces-verbaal en na betaling van het in
lid 2.22 genoemde leges, wordt een duplicaat parkeervergunning, -abonnement of
arrangement verleend.
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2.24 parkeren in strijd met deze voorschriften wordt beschouwd als parkeren zonder
parkeervergunning, -abonnement, arrangement, parkeerbundel of
dag (deel)vergu nning.

2.25 Bij niet naleving van de gestelde voorwaarden kan de parkeervergunning, -
abonnement, -ãrrangement of parkeerbundel (incl. pas) met onmiddellijke ingang

worden ingetrokken, zonder dat een recht van restitutie bestaat.

2.26 Het parkeren van een voertuig op of in een gemeentelijke parkeergelegenheid
gesin¡edt voor eigen risico. De gemeente Weert kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor ontstane schade en/of diefstal.

2.27 Het wijzigen van het kenteken sf zone op een parkeervergunning, -abonnement,
arrangement of parkeerbundel geschiedt uitsluitend tegen betaling van de

verscñuldigde leges, 25o/ovan het onder artikel 18.1,1. van de bij de vigerende

legesverordening genoemde bedrag'

2.28 Yoor een aanhangwagen en caravan wordt geen parkeervergunning of -
abonnement, arrangement of parkeerbundel verleend'

2.29 Tijdens de evenementen "Paardenmarkt" en "Kermis" is het een abonnementhouder
toegestaan om met een geldig parkeerabonnement zowel in zone 1 als 2 te
par-keren. Tevens mag er dan de singels (Kasteelsingel, Emmasingel en

Wilhelminasingel) geparkeerd worden.

- Voor de paardenmarkt is dit de vrijdag en de zaterdag'
- Voor de kermis geldt dit vanaf dinsdag voor de kermis tot en met de vrijdag na

de kermis'
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Hoofdstuk 3

Regels met betrekking tot het verlenen van een parkeerabonnement

3.1 Zone l Abonnement bewoner
r Wie komt in aanmerking

Uitsluitend bewoners die in de Basisregistratie personen op een adres binnen zone
1 zijn ingeschreven en niet beschikken over eigen parkeergelegenheid.

Waar
Geheel zone 1 op betaald parkeerplaatsen, exclusief locaties waar maximaal 2
uu¡ geparkeerd mag worden met uitzondering van de singels (Kasteelsingel,
Emmasingel en Wilhelminasingel) en de Maaspoort.
Het abonnement is niet geldig in parkeergarages.

3.2

a

a

a

a

Oomerkingen
- Het voertuig moet op naam van de aanvrager ingeschreven staan in het

kentekenregister bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer*. Indien er sprake is
van een huur- of een leaseauto dient de houder een kopie van het
huu rcontract te overleggen ;

- Indien meerdere voertuigen volgens het kentekenregister op het adres
geregistreerd staan komt men in aanmerking voor meerdere abonnementen
met dien verstande dat het maximaal aantal toe te kennen abonnementen
gelijk is aan het aantal voertuigen waarvan de aanvrager eigenaar of houder
of krachtens een leaseovereenkomst feitelijk gebruiker is van het voertuig
minus het aantal parkeerplaatsen waarover hij of zij beschikt dan wel had
kunnen beschikken.

Zone 2 Abonnement bewoner
Wie komt in aanmerking
Uitsluitend bewoners die in de Basisregistratie personen op een adres binnen
zone 2 zijn ingeschreven en niet beschikken over eigen parkeergelegenheid.

Waar
Geheel zone 2 op betaald parkeerplaatsen, exclusief locaties waar maximaal 2 uur
geparkeerd mag worden.

Opmerkinqen
- Het voertuig moet op naam van de aanvrager ingeschreven staan in het

kentekenregister bij de Rijksdienst voor het Wegverkeert. Indien er sprake is
van een huur- of een leaseauto dient de houder een kopie van het
huurcontract te overleggen ;

- Indien meerdere voertuigen volgens het kentekenregister op het adres
geregistreerd'staan komt men in aanmerking voor meerdere abonnementen
met dien verstande dat het maximaal aantal toe te kennen abonnemente,n
gelijk is aan het aantal voertuigen waarvan de aanvrager eigenaar of houder
of krachtens een leaseovereenkomst feitelijk gebruiker is van het voertuig
minus het aantal parkeerplaatsen waarover hij of zij beschikt dan wel had
kunnen beschikken.

3.3 Zone 1 Abonnement zakelijk belanghebbende
Wie komt in aanmerkinq
- Uitsluitend bedrijven die binnen zone 1 zijn gevestigd;

' Bij een huwelijk of samenlevingscontract geldt dat het kenteken ook op naam van de partner kan staan.
t Bij een huwelijk of samenlevingscontract geldt dat het kenteken ook op naam van de partner kan staan.

a
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3.4

a

a

a

Uit het uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en
fabrieken blijkt dat het bedrijf op dit adres staat ingeschreven. Het uittreksel
mag daarbij niet ouderzijn dan zes maanden op de datum van aanvraag;
en de aanvrager beschikt niet over eigen parkeergelegenheid.

Waar
Geheel zone 1 op betaald parkeerplaatsen, exclusief locaties waar maximaal 2

uur geparkeerd mag worden met uitzondering van de singels (Kasteelsingel,
Emmasingel en Wilhelminasingel) en de Maaspoort;
Het abonnement is niet geldig in parkeergarages.

Opmerkinoen
- Per zakelijk adres wordt één abonnement verstrekt

Zone 2 Abonnement zakelijk belanghebbende
Wie komt in aanmerking
- Uitsluitend bedrijven die binnen zone 2 zijn gevestigd;
- Uit het uittreksel van het Handeisregister van de Kamer van Koophandel en

fabrieken blijkt dat het bedrijf op dit adres staat ingeschreven. Het uittreksel
mag daarbij niet ouder zijn dan zes maanden op de datum van aanvraag;

- en de aanvrager beschikt niet over eigen parkeergelegenheid.

Waar
Geheel zone 2 op betaald parkeerplaatsen, exclusief locaties waar maximaal 2 uur
geparkeerd mag worden.

Opmerkingen
- ^ôF z¡ValiiV ¡¡irac r¡rnrdt ÁÁn ehnnnpmont rrcrqfrpkt

Pçr 4q^vrrJ¡\

a

3.5 Zone 2 Abonnement overig belanghebbende
. Wie komt in aanmerkino

Belanghebbende die niet voldoen aan de eisen zoals gesteld onder 3.2,3.3
respectievelijk 3.4.

Waar
Geheel zone 2 op betaald parkeerplaatsen, exclusief locaties waar maximaal 2 uur
geparkeerd mag worden.

Opmerkingen
- Het voeftuig moet op naam van de aanvrager staan ingeschreven in het

kentekenregister bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer *. Indien er sprake is

van een huur- of een lease auto dient de houder een kopie van het
huu rcontract te overleggen.

3.6 Zone 1 Abonnement standplaatshouder
Wie komt in aanmerking
Uitsluitend standplaatshouders die de weekmarkt bezoeken en een kopie van
inschrijving bij het KVK - register kunnen overleggen (het uittreksel mag daarbij
niet ouder zijn dan zes maanden op de datum van aanvraag);
Er dient een marktplaatsvergunning overgelegd te kunnen worden waaruit blijkt
dat een plaats is toegewezen op de weekmarkt in Weert'

a

* 
Bi¡ 

""n 
huwelijk of samenlevingscontract geldt dat het kenteken ook op naam van de partner kan staan.

a

a
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Waar
- Geheel zone 1 op betaald parkeerplaatsen, exclusief locaties waar maximaal 2

uur geparkeerd mag worden, met uitzondering van de singels (Kasteelsingel,
Emmasingel en Wilhelminasingel);

- Alleen geldig op zaterdag tijdens de weekmarkt;
- Het abonnement is niet geldig in parkeergarages.

Opmerkingen
Per standplaatshouder wordt slechts één abonnement verstrekt

3.7 Abonnement Kromstraat/Walburgpassage

Wie komt in aanmerkino
Uitsluitend bewoners die woonachtig zijn, en bedrijven die gevestigd zijn in

Maasstraatl-31oneven
Maasstraat2-46even
Langstraatl-65oneven
Langstraat2-54even
Marktl-3oneven
Markt2-6aeven
Oud Kerkhof 4, 6, B en 30 even
De Oude Schut 3 - 31 oneven
De Oude Schut 2 - 30 even
Kromstraatl-11oneven
Kromstraat2-30even
Paradijsstraatje 1 - 49 oneven
Paradijsstraatje 4 - 214 even

a

a

a

Waar
- Parkeergarage Kromstraat/Walburgpassage

Opmerkingen
- Het voertuig moet op naam van de aanvrager staan ingeschreven in het

kentekenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Indien er sprake is
van een huur- of een lease auto dient de houder een kopie van het
huurcontract te overleggen ;

- Toegang middels een parkeerpas. Voor de parkeerpas wordt een borgsom
in rekening gebracht.

3.8 AbonnementUrsulinengarage

Wie komt in aanmerking
Uitsluitend bewoners en bedrijven die bij de eigendomsoverdracht van de
Ursulinegarage beschikken over een overeenkomst m.b.t. het parkeren in deze
garage. De rechten voortspruitende uit die overeenkomst zijn rechtens niet
overdraagbaar.

Waar
- Ursulinengarage

Opmerkingen
- Het voertuig moet op naam van de aanvrager staan ingeschreven in het'

kentekenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Indien er sprake is
van een huur- of een lease auto dient de houder een kopie van het
huu rcontract te overleggen,

- Toegang middels parkeerpas. Voor de parkeerpas wordt een borgsom
in rekening gebracht.

a

a

a

a
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Parkeergarage is 24 uur per dag,7 dagen per week tocgankclijk d.m.v. ccn
tag

3.9 Abonnement Parkeerterrein Centrum Noord

Wie komt in aanmerking
- Uitsluitend bedrijven die op of binnen het Bedrijventerrein Centrum Noord zijn

gevestigd aan;
- Burgemeesterlaan
- Gouverneurlaan
- Rentmeesterlaan
- Schatbeurderlaan
- Schepenlaan
- Schoutlaan.

Uit het uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en
fabrieken blijkt dat het bedrijf op een adres in deze zone staat ingeschreven.
Het uittreksel mag daarbij niet ouder zijn dan zes maanden op de datum van
aanvraag;
De abonnementen zijn uitsluitend bedoeld voor werknemers van de bedrijven
Centrum Noord;
De abonnementen kunnen uitsluitend door de eigenaar of door het bestuur
van het bedrijf aangevraagd worden.

Waar
- Parkeerterrein Centrum Noord, gelegen tussen Burgemeesterlaan en

Schepenlaan.

Opmerkingen
- Toegang middels een parkeerkaart. Voor de parkeerkaart kan een borgsom

in rekening worden gebracht.
- Parkeerterrein is 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk d.m.v. een

pas.

3.10 Abonnement parkeergarage Poort van Limburg
o Wie komt in aanmerkinq

Uitsluitend bewoners en bedrijven die middels een huurovereenkomst met
Woonpunt beschikken over een gereserveerde parkeerplaats in de parkeergarage
Poort van Limburg en houder zijn van meer dan 1 voertuig.

Waar
De aanvrager heeft de keuze tussen:
- Geheel zone 1 op betaald parkeerplaatsen, exclusief locaties waar maximaal 2

uur geparkeerd mag worden, met uitzondering van de singels (Kasteelsingel,
Emmasingel en Wilhelminasingel) en de Maaspoort.

- Geheel zone 2.

De tarieven worden conform de zonering in de vigerende tarieventabel toegepast.

Oomerkingen
Het voertuig moet op naam van de aanvrager staan ingeschreven in het
kentekenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer.
Indien er sprake is van een huur- of een lease auto dient de houder een kopie van
het huurcontract te overleggen.

a

a

a

a

a
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3.11 Tijdelijk parkeerabonnement bij verhuizing
o Wie komt in aanmerking

Uitsluitend personen die binnen de gemeente Weert gaan wonen dan wel
bedrijven die zich binnen de gemeente grenzen gaan vestigen maar waarbij op
moment van de aanvraag nog geen inschrijving in de Basisregistratie personen
heeft plaatsgevonden dan wel vestiging heeft plaatsgevonden.

Waar
De reguliere voorwaarden en tarieven voor de abonnementverlening zijn van
toepassing.

Opmerkingen
- De aanvrager dient bij de aanvraag een kopie van het huurcontract dan wel de

koopakte te overleggen;
- Het abonnement wordt verstrekt voor de duur van één maand;
- Voornoemde periode kan met tweemaal 1 maand verlengd worden op

schriftelijk verzoek;
- B¡j inschrijving in de Basisregistratie personen dan wel inschrijving in het

handelsregister van de Kamer van Koophandel op het adres waarvoor het
abonnement is afgegeven vervalt het tijdelijk abonnement en dient een
reguliere parkeerabonnement te worden aangevraagd. Het uittreksel mag
daarbij niet ouder zijn dan zes maanden op de datum van aanvraag.

a

a
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4.t

Regels met betrekking tot het verlenen van
combi natie abonnementen

Commercieel abonnement
Wie komt in aanmerkino
Bed.,J\ren die ingescltreven staan in het handelsregister bij de Kamer van

rãópÍ-ìanoel en úerkzaamheden verrichten in de binnenstad.

Opmerkinoen:-- H"t.o-rercieel abonnement ¡s geldig van maarlclag t/m zaterdag van 9:00

tot 18:00/20:00 uur;
- Het voertuig roui 

"ån 
als zodanig herkenbare bedrijfswagen zijn waarvan de

aanwezigheìd i.v.m. de uitoefening van werkzaamheden noodzakelijk is'

Hoofdstuk 4

Gombi abonnement bewoners Wilhelminasingel
Wie komt in aanmerking
Uitsluitend bewonerliË in cie Basisregisiratie personen op een adres aan de

OinnÀnzi¡¿e van de Wilhelminasingel tussen de Molenstraat en Beekstraat zijn

ingeschreven.

a

a Waar
- Geheel zone 1 op betaald parkeerplaatsen, exclusief locaties waar maximaal 2

uur geparkeer¿ mãg wordàn, met uitzondering van de singels (Kasteelsingel'

Emmasingel en Wilhelminasingel);
- Zone 2 op betaald parkeerplaatsen;
- Tone 3 vergunningParkeren;
- Het abonnement is niet geldig in parkeergarages'

a

a

a

4,2

4.3

a

a

Waar
- Geheel zone 1 op betaald parkeerplaatsen, exclusief locaties waar maximaal 2

uur gepart eerO mag wordàn met uitzondering van de singels (Kasteelsingel,

Emmasingel en Wilhelminasingel) en de Maaspoort'
- Geheel zone 3 vergunningparkeren'
- Het combi abonnement is niet geldig in parkeergarages'

Opmerkingen
Het"oe,tu'gmoetopnaamvandeaanvragerstaaningesch-reveninhet
kentekenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer*' Indien er sprake is van

een huur- oÌ een lease autó dient de houder een kopie van het huurcontract te

overleggen.

Eerstelijnszorg abonnement :

Wie komt in aanmerkino
- Huisartsen en uiããr" door het college aan te wijzen personen' instellingen of

bedrijven die beroepsmatig zorg verlenen'

Waar
- Geheel zone 1 en 2 op betaald parkeerplaatsen, inclusief locaties waar

maximaal 2 uur geparkeerd mag worden;
- Geheel zone 3 vergunningparkeren;
- Het abonnement is niet geldig in parkeergarages'

. 
Bij een huwel¡jk of samenlevingscontract geldt dat het kenteken ook op naam van de partner kan staan.
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a Oomerkinoen
- Anders dan bij wijze van woon- werkverkeer, beroepsmatig gebruik gemaakt

wordt van een voertuig vanwege werkzaamheden vanuit een professionele
zorg- of hu lpverlenersinstelling.
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5.1

5.2

5.3

a

a

a

a

a

a

Hoofdstuk 5

Regels met betrekking tot het verlenen van een parkeervergunning

Zone 3 vergunning bewoners
Wie komt in aanmerkino
- Uitsluitend bewoners die in de Basisregistratie personen op een adres binnen

de vergunningzone zijn ingeschreven'

Waar
- Van maandag tot en met zaterdag van 09:00 tot 1B:00/20:00 uur in een

vergunningzone;
- Op donderdag tot 22:00 uur (vaste koopavond).

Opmerkinqen
- Het motorvoertuig dient in het register bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer

geregistreerd te staan op naam van de aanvrager. Indien er sprake is van een
huur- of lease auto dient de houder een kopie van de leaseovereenkomst te
overleggen;

- per adres worden maximaal 2 vergunningen verstrekt'

Zone 3 vergunning zakelijk belanghebbende
Wie komt in aanmerking
- Uitsluitend bedrijven die binnen zone 3 zijn gevestigd en volgens het

handelsregister van de Kamer van Koophandel op dat adres zijn
¡-^^^^L.-^.,¡n lJa$ "i++ealzaal maa ¡l¡¡rhii niaf nrrrlar ziin rl¡n zac meenden nnll lgEJLl ll gvçl l. I ¡çL ulLLl çNJçl I I rsv vssr uu '|vv' '! Yts

de datum van aanvraag;

Waar
- Van maandag tot en met zaterdag van 09:00 tot 1B:00/20:00uur in een

vergunningzone;
- Op donderdag tot 22:00 uur (vaste koopavond).

Opmerkingen
- Het motorvoertuig moet op naam van de aanvrager staan geregistreerd in het

register bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer*. Indien er sprake is van een
huur- of lease auto dient de houder een kopie van de lease-overeenkomst te
overleggen;

- Per zakelijk adres worden maximaal 2 vergunningen verstrekt.

Tijdelijke vergunning bij verhuizing
Wie komt in aanmerkino
Uitsluitend personen die binnen de gemeente Weert gaan wonen dan wel bedrijven
die zich in zone 3 van de gemeente gaan vestigen maar waarbij nog geen
daadwerkelijke bewoning dan wel vestiging heeft plaatsgevonden' i

a Waar
- Van maandag tot en met zaterdag van 09:00 tot 1B:00/20:00 uur in een

vergunningzone;
- op donderdag tot 22:00 uur (vaste koopavond)'

. 
Bij een huwelijk of samenlevingscontract geldt dat het kenteken ook op naam van de partner kan staan
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5.4

a

a

a

Opmerkingen
- De aanvrager dient bij de aanvraag een kopie van het huurcontract dan wel de

koopakte te overleggen ;
- De vergunning wordt verstrekt voor de duur van één maand;
- Voornoemde periode kan met tweemaal 1 maand verlengd worden op

schriftelijk verzoek.

Zone 3 vergunning mantelzorger
Wie komt in aanmerking
- Uitsluitend een bewoner die in de Basisregistratie personen op een adres

binnen de vergunningzone ingeschreven is en zorg behoeft.

Waar
- Van maandag tot en met zaterdag van 09:00 tot 1B:00/20:00 uur in een

vergunningzone;
- Op donderdag tot 21:00 uur (vaste koopavond).

a Opmerkingen
- Van mantelzorg is sprake als er langdurige of intensieve hulp, of een

combinatie daarvan, aan een hulpbehoevende persoon ten behoeve van
zelfredzaamheid, participat¡e, beschermd wonen, opvang, jeugd of het
opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten als bedoeld
in de Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen
personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het kader van
een hulpverlenend beroep;

- Langdurig of intensief wordt als volgt gedefinieerd: minstens acht uur per
week en/of voor een periode van minimaal drie maanden;

- De vergunning wordt voor maximaal 1 jaar verstrekt. Bij continueren van de
mantelzorg dient deze vergunning opnieuw te worden aangevraagd;

- Per zelfstandige wooneenheid wordt maximaal één vergunning verstrekt;
- De vergunning behoeft niet op kenteken gesteld te worden;
- Bij twijfel over de juistheid van de aanvraag kan nadere informatie worden

ingewonnen bij derden.

5.5 Zone 3 vergunning bewoners Maaseikerweg
. Wie komt in aanmerking

Uitsluitend bewoners die woonachtig zijn, en bedrijven die gevestigd zijn de
Maaseikererweg 11, LLa, L3, t7, L9 en 21.

. Waar
- Van maandag tot en met zaterdag van 09:00 tot 18:00/20:00 uur in een

vergunningzone;
- Op donderdag tot 22:00 uur (vaste koopavond).

a Opmerkingen
- Het motorvoertuig dient in het register bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer

geregistreerd te staan op naam van de aanvrager. Indien er sprake is van een
huur- of lease auto dient de houder een kopie van de leaseovereenkomst te
overleggen;

- per adres worden maximaal 2 vergunningen verstrekt.
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6.1

6.3

6.2 Dagdeelvergunning bewoners
¡ Wie komt in aanmerkinq

Uitsluitend bewoners die in de Basisregistratie personen op een adres binnen zone
:-----L-^..^- !^6 L^L^^.,^.,^n l.r¡Í ^¡-l.a¡an r¡an r¡narl-rrinan r¡rn ltrrn

J SLddf l lf lggSLilf gvcil Lgil utrr rvEvs vor r r rsl Pqr ^çr 
sr r vqr r Yvsr Lsrvvr

bezoekers.

Waar
- In een vergunningzone van maandag tot en met zaterdag van 09:00 tot

13:00 uur of van 13:00 uur tot 18:00/20:00 uur afhankelijk van de
vermelding op de zoneborden en op donderdag tot 21:00 uur (vaste
koopavond).

a

a

a

a

a

Hoofdstuk 6

Regels met betrekking tot het verlenen van een dag(-deel)vergunn¡ng

Dagvergunning bewoners
Wie komt in aanmerkinq
Uitsluitend bewoners die in de Basisregistratie personen op een adres binnen zone
3 staan ingeschreven ten behoeve van het parkeren van voertuigen van hun
bezoekers.

Waar
In een vergunningzone van maandag tot en met zaterdag van 09:00 uur tot
18:00/20:OO uur afhankelijk van de vermelding op de zoneborden en op

donderdag tot 21:00 uur (vaste koopavond).

Opmerkingen
- Per adres worden maximaal 100 dagvergunningen per kalenderjaar

verstrekt;
- Er worden per aanvraag minimaal 10 - en maximaal 50 dagvergunningen

Verstrekt;
- Dagvergunningen kunnen niet geretourneerd worden en restitutie is niet

mogelijk.

Opmerkingen
- Per adres worden maximaal 100 dagdeelvergunningen per kalenderjaar

verstrekt;
- Er worden per aanvraag minimaal 10 - en maximaal 50 dagdeelvergunningen

Verstrekt;
- Dagdeelvergunningen kunnen niet geretourneerd worden en restitutie is niet

mogelijk.

Dagdeelvergunning bedrijven
Wie komt in aanmerking
Bedrijven die werkzaamheden moeten verrichten in zone L, 2 of 3 en staan
ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel.

a

Waar
Met cle dagdeelvergunninq mag worden geparkeerd op betaaldc parkeerzones en

vergunningzone, uitoezonderd de gemeentelijke parkeergarages. i

Opmerkingen
- In een verEunningzone van maandag tot en met zaterdag van 09:00 tot

13:00 uur of van 13:00 uur tot 18:00/20:00 uur afhankelijk van de
vermelding op de zoneborden en op donderdag tot 21:00 uur (vaste
koopavond).

a

a
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Het voertuig moet een als zodanig herkenbare bedrijfswagen zijn waarvan de
aanwezigheid i.v.m. de uitoefening van werkzaamheden noodzakelijk is;
Dagdeelvergunningen kunnen niet geretourneerd worden en restitutie is niet
mogelijk.
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7.r

lloofdstuk 7

Regels met betrekking tot het verlenen van een
representatieve Parkeerkaart

Representatieve parkeerkaarten
Wanneer verstrekken moqelijk
Voor activiteiten van representatieve aard kan bij het college een verzoek worden
ingediend tot het verlenen van een representatieve parkeerkaart.

a

Waar
Met de representatieve parkeerkaart mag in de zones 1, 2 en 3 worden
geparkeerd.

Oomerkingen
De representatieve parkeerkaart is alleen geldig voor de dag die vermeldt staat op
de voorzijde van de representatieve parkeerkaart.

a

a
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8.1

8.2

a

a

a

Hoofdstuk 8

Regels met betrekking tot het verlenen van een arrangement

Arrangement bewoner nacht en weekend
Wie komt in aanmerking
Uitsluitend bewoners die in de Basisregistratie personen op een adres binnen de
gemeente Weert zijn ingeschreven.

Waar
Parkeergarage Centrumgarage/ Poort van Limburg, Stationsplein of De Munt.

Opmerkinqen
- Het voertuig moet op naam van de aanvrager ingeschreven staan in het

kentekenregister bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer*. Indien er sprake is
van een huur- of een lease-auto dient de houder een kopie van het
huu rcontract te overleggen ;- Indien meerdere voertuigen volgens het kentekenregister op het adres
geregistreerd staan komt men in aanmerking voor meerdere arrangementen
met dien verstande dat het maximaal aantal toe te kennen arrangementen
gelijk is aan het aantal voertuigen waarvan de aanvrager eigenaar of houder
of krachtens een lease-overeenkomst feitelijk gebruiker is van het voertuig
minus het aantal parkeerplaatsen waarover hij of zij beschikt dan wel had
kunnen beschikken.

Arrangement zakelijk
Wie komt in aanmerking
- Uitsluitend bedrijven die binnen de gemeente Weert zijn gevestigd;
- Uit het uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en

fabrieken blijkt dat het bedrijf op dit adres staat ingeschreven. Het uittreksel
mag daarbij niet ouder zijn dan zes maanden op de datum van aanvraag.

a

Waar
Parkeergarage Centrumgarage, Poort van Limburg, Stationsplein of De Munt.

Opmerkinoen
- Het voertuig moet op naam van de aanvrager ingeschreven staan in het

kentekenregister bij de Rijksdienst voor het Wegverkeert. Indien er sprake is
van een huur- of een lease-auto dient de houder een kopie van het
huu rcontract te overleggen ;- Indien meerdere voertuigen volgens het kentekenregister op het adres
geregistreerd staan komt men in aanmerking voor meerdere arrangementen
met dien verstande dat het maximaal aantal toe te kennen arrangementen
gelijk is aan het aantal voertuigen waarvan de aanvrager eigenaar of houder
of krachtens een lease-overeenkomst feitelijk gebruiker is van het voertuig
minus het aantal parkeerplaatsen waarover hij of zij beschikt dan wel had
kunnen beschikken.

8.3 Arrangement All inclusive
Wie komt in aanmerkinq
Eenieder die voor een langere periode van minimaal één jaar onbeperkt gebruik
wil maken van een parkeergarage in of grenzend aan het centrum van Weert .

' Bij een huwelijk of samenlevingscontract geldt dat het kenteken ook op naam van de partner kan staan.
Ï B¡j een huwel¡jk of samenlevingscontract geldt dat het kenteken ook op naam van de partner kan staan.

a

a
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a Waar
Þ-arkeergarage Centrumgarage, Poort van Limburg, Stationsplein of De Munt'

Opmerkinqenl- l-tet uoertuig moet op naam van de aanvrager ingeschreven staan in het

kentekenregister bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer*. Ind¡en er sprake is

van een huur- of een lease-auto dient de houder een kopie van het
huurcontract te overleggen;

- Indien meerdere voertuigen volgens het kentekenregister op het adres
geregistreerd staan komt men in aanmerking voor meerdere arrangementen
met ãien verstande dat het maximaal aantal toe te kennen arrangementen
gelijk is aan het aantal voertuigen waarvan de aanvrager eigenaar of houder

óf krachtens een lease-overeenkomst feitelijk gebruiker is van het voertuig

minus het aantal parkeerplaatsen waarover hij of zij beschikt dan wel had

kunnen beschikken'

Arrangement OV reiziger
Wie komt in aanmerkino
@ktvanhetoVenminimaalbeschiktovermaandkaart
Waar
Þãfi"ergurage Centrumgarage, Poort van Limburg, Stationsplein of De Munt.

Opmerkingen
- t-tet voertuig moet op naam van de aanvrager ingeschreven staan in het

kentekenregister bij de Rijksdienst voor het Wegverkeed. Indien er sprake is

van een huur- of een lease-auto dient de houder een kopie van het
tr. '¡ ¡¡¡¡nlra¡l fô ^rrôrlaññên'lluul çvll!¡ qvL Lv vvvt rv:,:rerr,

- Het geldige NS abonnement dient overlegd te worden'

a

8.4

a

a

" Bij een huwelijk of samenlevingscontract geldt dat het kenteken ook op naam van de partner kân staan'

T Aú àen nu*elúf of samenlevinlscontract geldt dat het kenteken ook op naam van de partner kan staan
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9.1

Hoofdstuk 9

Regels met betrekking tot het verlenen van een parkeerbundel

Parkeerbundel binnenstad
Wie komt in aanmerking
Werknemers die werkzaam zijn bij een bedrijf dat gevestigd is in de binnenstad
van Weert werkzaam zijn.

Waar
Parkeergarage Centrumgarage, Poort van Limburg, Stationsplein of De Munt

a

a

Opmerkingen
- Bij de aanvraag dient de werknemer een kopie van de arbeidsovereenkomst

of een werkgeversverklaring te overleggen waaruit blijkt dat hij of zij bij een
bedrijf werkt dat gevestigd is in de binnenstad van Weert;

- Uit de arbeidsovereenkomst of de werkgeversverklaring dient duidelijk de
aard en de duur van de dienstbetrekking te blijken, alsook het aantal te
werken uren op weekbasis;

- Het voertuig moet op naam van de aanvrager ingeschreven staan in het
kentekenregister bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Indien er sprake is
van een huur- of een lease-auto dient de houder een kopie van het
huu rcontract te overleggen ;- Per werknemer wordt één pas t.b.v. de parkeerbundel verstrekt;

- De parkeerbundel geeft toegang tot één parkeergarage;
- De werknemer kan bij de aanvraag een voorkeur voor een parkeergarage

aangeven;
- Voor de pas wordt een borgsom ad. € 25,00 in rekening gebracht;
- De heffingsambtenaar bepaalt voor welke parkeergarage de parkeerbundel

wordt verstrekt. Hierbij wordt rekening gehouden met de voorkeur van de
aanvrager. Overwegingen op basis van afstand tussen werkplek en
parkeergarage, het parkeerareaal, de bezettingsgraad en overige aspecten
van de parkeerregulering kunnen er toe leiden dat een andere parkeergarage
dan de voorkeur wordt toegewezen;

- Het saldo op de parkeerpas is 1 jaar geldig, te rekenen vanaf de datum van
de meest recente opwaardering van de pas. Na 1 jaar vervalt het batige saldo
en bestaat er geen recht op restitutie;

- Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst dient de werknemer dit terstond
aan de gemeente door te geven. De parkeerpas dient ingeleverd te worden.
Een batig saldo wordt gerestitueerd. De borgsom wordt terugbetaald.

- Bij opzegging van de parkeerbundel dient de pas terstond ingeleverd te
worden. Een batig saldo wordt gerestitueerd. De borgsom wordt terugbetaald;

- Ieder jaar wordt getoetst of de werknemer nog voldoet aan de voorwaarden.
Indien blijkt dat niet aan de voorwaarden voldaan wordt, wordt de
parkeerbundel gedeactiveerd en vervalt het saldo. Er bestaat geen recht op
restitutie;

- Voor het wijzigen van het kenteken op de parkeerpas kunnen leges in
rekening worden gebracht;

- De parkeerbundel alsook de parkeerpas zijn niet overdraagbaar;
- Hoofdstuk 11 van deze beleidsregels van overeenkomstige toepassing op de

parkeerbundel.

a
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Hoofdstuk 1O

Regels met betrekking tot het verlengen van een parkeerkaart voor
toegang tot de WalburgPassage

Wie komt in aanmerkino
Uitslu¡tend bewoners die ingeschreven staan in de Basisregistratie personen, of bedrijven
die gevestigd zijn aan de Kromstraat/Walburgpassage en beschikken over gi!¡C¡1

parkeergelegenheid op de Walburgpassage'

Opmerkinoen
- Het voertuig moet op naam van de aanvrager staan ingeschreven in het

kentekenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Indien er sprake is van

een huur- of een lease auto dient de houder een kopie van het huurcontract te
overleggen.

- De parkeerkaart dient uitsluitend om via de Walburgpassage toegang te krijgen tot
de eigen parkeergelegenheid.

- Het ii niet toegestaan om met de parkeerkaart te parkeren in de Parkeergarage

Kromstraat/Wa I bu rg Passage'
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Hoofdstuk 11

Regels met betrekking tot het intrekken van een parkeerabonnement,
-vergunning, arrangement, dag(deel)vergunning of parkeerbundel.

Artikel 11.1 Intrekken

Het college kan het verstrekte parkeerabonnement, -vergunning, arrangement,
dag(deel)vergunning of parkeerbundel met onmiddellijke ingang intrekken indien:

11. 1.1 Blijkt dat bij de aanvraag van het abonnement, vergunning, arrangement,
dag(deel)vergunning of parkeerbundel onjuiste of onvolledige gegevens zijn
verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een ander
besluit op de aanvraag om het abonnement, vergunning, arrangement,
dag(deel)vergunning of parkeerbundel zou hebben geleid;

Niet voldaan of niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden of
voorschriften gesteld bij of krachtens de vigerende Verordening
Parkeerbelastingen;

De verlening van het abonnement, vergunning, arrangement,
dag(deel)vergunning of parkeerbundel onjuist was en de houder dit wist of
behoorde te weten;

tr.t.2

11.1.4

11.1.3

11.1.5

11.1.6

rL.t.7

11.1.10

11. 1.11

Zich een wijziging voordoet in de omstandigheden voor zover die gewijzigde
omstandigheden zich verzetten tegen in stand laten van het verleende
abonnement, vergunning, arrangement, dag (deel)vergunning of
parkeerbundel;

De houder handelt in strijd met de aan het abonnement, vergunning,
arrangement, dag(deel)vergunning of parkeerbundel verbonden
voorschriften;

De houder het abonnement, vergunning, arrangement, dag(deel)vergunning
of parkeerbundel gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het
abonnement, vergunning, arrangement, dag(deel)vergu nni ng of
parkeerbundel is verleend;

Wanneer de houder het gebied, waarvoor het abonnement, vergunning,
arrangement, dag(deel)vergunning of parkeerbundel is verleend, metterwoon
verlaat of het uitgeoefende beroep of bedrijf beëindigt;

Wanneer er zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die
relevant waren voor het verlenen van het abonnement, vergunning,
arrangement, dag(deel)vergunning of parkeerbundel;

Wanneer voor het betreffende gebied het stelsel van abonnementen,
vergunningen/ arrangementen, dag(deel)vergunningen of parkeerbundels
komt te vervallen;

17.r.72 Het abonnement, vergunni ng, arrangement, dag(deel)vergun ni ng of
parkeerbu ndel gekopieerd wordt;

11.1.13 Om redenen van openbaar belang
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Artikel 11.2 Nieuwe aanvraag na intrekking

Indien het abonnement, vergunning, arrangement, dag(deel)vergunning of parkeerbundel
door het college is ingetrokken wordt een nieuwe aanvraag slechts onder de navolgende
voorwaarden in behandeling genomen :

It.2.t Abonnement, vergunning, arrangement of parkeerbundel voor bepaalde tijd

a. Indien een abonnement, vergunning of arrangement voor de eerste keer
is ingetrokken wordt een aanvraag voor een nieuw abonnement,
vergunning of arrangement pas in behandelinggenomen na afloop van 12
volle kalendermaanden te rekenen vanaf de datum van intrekking van de
vergunning of abonnement.

b. Indien een abonnement, vergunning of arrangement voor de tweede keer
is ingetrokken wordt een aanvraag voor een nieuw abonnement,
vergunning of arrangement pas behandeld na afloop van 36 volle
kalendermaanden te rekenen vanaf de datum van intrekking van het
abonnement, vergunning of arrangement.

Indien een abonnement, vergunning of arrangement niet binnen 2
werkdagen na datum van de schriftelijke mededeling, dat het
abonnement, vergunning of arrangement is ingetrokken, wordt
geretourneerd wordt een aanvraag voor een nieuw abonnement,
vergunning of arrangement pas behandeld na afloop van 36 volle
kalendermaanden te rekenen vanaf de datum van schriftelijke
bekendmaking van de intrekking van het abonnement, vergunning of
arrangement.

Lt.2.2 Abonnement, vergunning of arrangement voor onbepaalde tijd

a Indien een abonnement, vergunning of arrangement voor de eerste keer
is ingetrokken wordt een aanvraag voor een nieuw abonnement,
vergunning of arrangement pas behandeld na afloop van 12 volle
kalendermaanden te rekenen vanaf de datum van intrekking van het
abonnement, vergunning of arrangement.

b. Indien een abonnement, vergunning of arrangement voor de tweede keer
is ingetrokken wordt een aanvraag voor een nieuw abonnement,
vergunning of arrangement pas behandeld na afloop van 36 volle
kalendermaanden te rekenen vanaf de datum van intrekking van het
abonnement, vergunning of arrangement'

c. Indien een abonnement, vergunning of arrangement niet binnen 2

werkdagen na datum van de schriftelijke mededeling, dat het
abonnement, vergunning of arrangement is ingetrokken, wordt
geretourneerd wordt een aanvraag voor een nieuw abonnement,
vergunning of arrangement pas behandeld na afloop van 36 volle
kalendermaanden te rekenen vanaf de datum van schriftelijke
bekendmaking van de intrekking van een abonnement, vergunning of
arrangement.

Artikel 11.3 Vervallen van een abonnement, vergunning, arrangement of
parkeerbundel.

Onverminderd het bepaalde in voorgaande artikelen vervalt een abonnement, vergunning,
parkeerbundel of arrangement verstrekt voor bepaalde tijd door het verstrijken van de

vastgestelde geldig heidsdu u r.

c
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t2.t

12.2

L2.3

12.4

Hoofdstuk 12

Regels met betrekking tot het verlengen van
een vergunning, abonnement of arrangement

De verlenging van vergunning, abonnement of arrangement geschiedt onder
de volgende voorwaarden :

De aanvrager van een vergunning, abonnement of arrangement kan op het
aanvraagformulier aangeven of hij de vergunning, het abonnement of het
arrangement doorlopend wil ontvangen.
In dat geval wordt de vergunning, het abonnement of het arrangement aan
het begin van het kalenderjaar automatisch verlengd voor de looptijd van een
kalenderjaar.

De automatische verlenging als bedoeld in artikel 10.1.1 geschiedt onder de
opschortende voorwaarde dat de verstrekte gegevens bij de primaire
aanvraag niet gewijzigd zijn.

De automatische verlenging als bedoeld in artikel 10.1.1 geschiedt onder de
opschortende voorwaarde dat de betaling van het verschuldigde bedrag
binnen de termijn, zoals gesteld in het besluit tot verlenging, is ontvangen.
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Hoofdstuk 13

Inwerkingtreding en citeerartikel

Artikel 13.1
Overgangsbepal i ng, inwerkingtreding en citeerartikel

1. De beleidsregels voor het verlenen van parkeervergunningen en
parkeerabonnementen 2016, vastgesteld bij collegebesluit van 15 december 2015
worden ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum met dien
verstande dat deze van toepassing blijven op verleende vergunningen en
abonnementen die voor deze datum verleend zijn.

2. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de achtste dag na die van
bekendmaking.

3. De datum van ingang is 1 juni 2016.
4. Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als 'Beleidsregels parkeer-

vergunningen, parkeerabonnementen en arrangementen 2Ot6, versie 2'

Het college en burg emeester en wethouders van de gemeente Weert;

17 mei 2016,

de ns, bu em
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