
GEMEENTE vyEERT

Aan de bewoner(s)
Blekerstraat, Twijndersstraat en gedeelte Louis
Regoutstraat
WEERT

Weert, 17 april 2018

Onderwerp Resultaat enquête vergunning parkeren Blekerstraat - Louis
Regoutstraat

Kenmerk Zaak 485152/4e6230

Beste meneer/mevrouw,

Op 1 februari 2018 heeft u een enquête ontvangen over het instellen van vergunning
parkeren in de Blekerstraat en Louis Regoutstraat te Weert. In deze brief leest u het
resultaat van de enquête.

Resultaat enquête
Tot 1 maaft 2018 had u de mogelijkheid om het enquêteformulier in te leveren. Om
vergunning parkeren in te stellen was een respons van minimaal 600lo van de bewoners
noodzakelijk. Van deze 600lo moest minimaal 600lo voorstander zijn voor het instellen van
deze maatregel. Het responspercentage bedroeg ¡n totaal 47o/o. Dat betekent dat de
response onvoldoende is. De gemeente zal op basis van deze enquête daarom geen
vergunning parkeren invoeren in de Blekerstraat-Louis Regoutstraat en de situatie blijft
zoals deze nu is.

Tot slot
Heeft u nog vragen over de enquête? Neemt u dan gerust contact op met de heer Jurjen
Feld van de afdeling Openbaar gebied. U kunt hem bereiken op telefoonnummer (0495)
57 50 00 of per mail via: j.feld@weert.nl.

Met vriendelíjke groet,
burgemeester en wethouders,

Brinkman mans

gemeentesecretaris

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail : gemeente@weert.nl
Website: www.weert. nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert
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Bij de enquêteformulieren ontbreken adresgegevens.



GEMEENTE vyEERT

Aan de bewoner(s)
Blekerstraat en Twijnderstraat
WEERT

Weert, 1 februari 2018

Onderwerp : Enquête vergunning parkeren Blekerstraat - Louis Regoutstraat

Beste meneer/mevrouw,

Van bewoners ontvangen wij meldingen over parkeerproblemen in de Blekerstraat en
Louis Regoutstraat in Weert. Dit wordt veroorzaakt door bezoekers van het centrum en
station. Graag willen wij uw mening weten over het invoeren van vergunning parkeren in
deze woonstraten.

Vergunning parkeren
Door vergunning parkeren in te stellen neemt de parkeeroverlast af. Van maandag tot en
met zaterdag van 09:00 uur tot 18:00 uur en op donderdag tot 21:00 uur mogen alleen
bewoners met een vergunning en bezoekers met een kraskaart parkeren in de
Blekerstraat en Louis Regoutstraat. In de bijlage vindt u meer informatie over het
vergunning parkeren.

Uitgifte vergunningen
Als u een private parkeerplaats huurt behorende bij een appartementencomplex of een
mogelijkheid hebt tot het huren van een private parkeerplaats behorende bij een
appartementencomplex, of een oprit hebt bij uw woning, dan komt u pas voor uw tweede
auto in aanmerking voor een vergunning. Deze beperking moet voorkomen dat er nieuwe
parkeerproblemen ontstaan in de woonstraten.

Enquête
Wij voeren alleen vergunning parkeren in wanneer een meerderheid van de bewoners dit
wenst. Wij verzoeken u vriendelijk het bijgevoegde formulier volledig in te vullen en voor
1 maart 2018 te retourneren in de bijgevoegde envelop. U kunt het ingevulde formulier
ook inleveren bij de stembus in de ontvangsthal van het gemeentehuis,

Response
Om vergunning parkeren in te stellen is een response van minimaal 600/o van de
omwonenden noodzakelijk. Van de respondenten dient minimaal 600lo voorstander te zijn
voor het instellen van vergunning parkeren.

Wilhelm¡nas¡ngel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website : www. weert. n I - Twitter : www,twitter,com/gemeenteweert



Tot slot
Heeft u nog vragen over de enquête? Neemt u dan gerust contact met mij op via
j.feld@weert.nl of 0495 - 57 50 00. Wilt u informatie over parkeervergunn¡ngen dan kunt
u contact opnemen met Angelique Vleugels via a.vleugels@weert.nl of 0495 - 57 50 00.

Met vriendelijke groet,

Jurjen Feld
Adviseur Verkeer

Bijlage(n) : Toelichting vergunning parkeren
Enquête formulier



Toelichting vergunning parkeren
In deze toelichting leest u meer informatie over het vergunning parkeren in Weert.

Geldigheid parkeervergunning
Een parkeervergunning is alleen geldig:
r in zone 3: straten/straatgedeeltes waarop vergunning parkeren geldt. De

vergunningszones in Weert worden aangegeven met verkeersborden'parkeren voor
vergunninghouders';

. van maandag tot en met zaterdag van 09:00 uur tot 18:00 uur. Rondom het
ziekenhuis is, in verband met het bezoekuur van het ziekenhuis, de tijd voor
vergunningparkeren verlengd tot 20:00 uur;

. op donderdag van 09:00 uur tot 21:00 uur;
Buiten de bovengenoemde dagen en uren mag iedereen zonder een parkeervergunning in
de zones parkeren.

Parkeervergunning bewoners
Voor bewoners binnen een vergunningszone is het mogelijk om een parkeervergunning
aan te vragen. De vergunning kost € 32,40 per jaar of € 2,7O per maand, Dit bedrag kan
ieder jaar aangepast worden. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden om in
aanmerking te komen voor de vergunning:

- De vergunning geldt uitsluitend voor bewoners die in de Basisregistratie personen
op een adres binnen de vergunningszone staan ingeschreven;

- Het motorvoeftuig dient in het register bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer
geregistreerd te staan op naam van de aanvrager. Deze aanvrager dient binnen de
zone te wonen. Indien er sprake is van een huur- of lease auto dient de houder
een kopie van de lease-overeenkomst te overleggen;

- Bewoners die een pr¡vate parkeerplaats huren behorende bij een
appartementencomplex of een mogelijkheid hebben tot het huren van een private
parkeerplaats behorende bij een appartementencomplex, of een oprit hebben bij
hun woning, komen pas voor hun tweede auto in aanmerking voor een
vergunning;

- Per adres worden maximaal 2 vergunningen verstrekt.

KraskaaÊen
Bewoners in een vergunningszone kunnen kraskaarten à € 1,50 per stuk kopen voor
bezoekers. Door de folie weg te krassen wordt aangeven voor welke dag de kraskaart
geldig is. Per aankoop worden minimaal 10 en maximaal 40 kraskaarten verstrekt. Ook
zijn er boekjes verkrijgbaar met dagdeelkraskaarten voor een duur van 5 uur vanaf het
aanvangsmoment van parkeren. Deze bedragen € 7,50 per 10 stuks.

Parkeervergunning mantelzorger
Voor hulpbehoevende bewoners is het ook mogelijk om een parkeervergunning aan te
vragen voor een mantelzorger. De vergunning kost € 32,40 per jaar of € 2,70 per maand.
Om in aanmerking te komen voor deze vergunning gelden de volgende voorwaarden:

- De vergunning geldt uitsluitend voor bewoners die in de Basisregistratie personen
op een adres binnen de vergunningszone ingeschreven staan en zorg behoeven;

- Per zelfstandige wooneenheid wordt maximaal één vergunning verstrekt;
- De vergunning wordt voor maximaal 1 jaar verstrekt. Bij continueren van de

mantelzorg dient deze vergunning opnieuw te worden aangevraagd;
- Bij twijfel over de juistheid van de aanvraag kan nadere informatie worden

ingewonnen bij derden.



GEMEENTE vrlEERT
Enquête vergunning parkeren Blekerstraat - Louis Regoutstraat

1) Wat is uw adres, incl. huisnummer?

2) Ondervindt u problemen als u uw auto

in de buurt van uw woning wilt parkeren?

3) Op welke tijden ondervindt u de meeste

problemen?

4) W¡lt u dat vergunning parkeren bij u in de

straat wordt ingevoerd?

0 Nooit (ga door naar vraag 4)

0 Soms

0 Vaak

0 Artijd

0 Op werkdagen tussen 9 - 18 uur

0 Op werkdagen 's avonds

0 Op koopavonden

0 Op zaterdag

0 Anders, nl. ...........

0Ja

0 Nee

Hebt u nog opmerkingen of suggesties?

Wij danken u voor uw medewerking. U kunt dit formulier (t.a.v. J. Feld) terugsturen via de
bijgevoegde retourenvelop. Hierbij is een postzegel niet nodig.
Het is ook mogelijk om het ingevulde formulier in te leveren bij de stembus in de
ontvangsthal van het gemeentehuis. U heeft tot 1 maart 2018 de mogelijkheid om te
reageren.



GEMEENTE vtlE E RT

Aan de bewoner(s)
Louis Regoutstraat
WEERT

Weert, 1 februari 2018

Onderwerp : Enquête vergunning parkeren Blekerstraat - Louis Regoutstraat

Beste meneer/mevrouw,

Van bewoners ontvangen wij meldingen over parkeerproblemen in de Blekerstraat en
Louis Regoutstraat in Weert. Dit wordt veroorzaakt door bezoekers van het centrum en
station. Graag willen wij uw mening weten over het invoeren van vergunning parkeren in
deze woonstraten.

Vergunning parkeren
Door vergunning parkeren in te stellen neemt de parkeeroverlast af. Van maandag tot en
met zaterdag van 09:00 uur tot 18:00 uur en op donderdag tot 21:00 uur mogen alleen
bewoners met een vergunning en bezoekers met een kraskaart parkeren in de
Blekerstraat en Louis Regoutstraat. In de bijlage vindt u meer informatie over het
vergunning parkeren.

Uitgifte vergunningen
Als u een private parkeerplaats huurt behorende bij een appartementencomplex of een
mogelijkheid hebt tot het huren van een private parkeerplaats behorende bij een
appartementencomplex, of een oprit hebt bij uw woning, dan komt u pas voor uw tweede
auto in aanmerking voor een vergunning. Deze beperking moet voorkomen dat er nieuwe
parkeerproblemen ontstaan in de woonstraten.

Enquête
Wij voeren alleen vergunning parkeren in wanneer een meerderheid van de bewoners dit
wenst. Wij verzoeken u vriendelijk het bijgevoegde formulier volledig in te vullen en voor
1 maart 2018 te retourneren in de bijgevoegde envelop. U kunt het ingevulde formulier
ook inleveren bij de stembus in de ontvangsthal van het gemeentehuis.

Response
Om vergunning parkeren in te stellen is een response van minimaal 600/o van de
omwonenden noodzakelijk. Van de respondenten dient minimaal 600/o voorstander te zijn
voor het instellen van vergunning parkeren.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Webs¡te : www. weert. nl - Twitter : www.tw¡tter.com/gemeenteweert



Tot slot
Heeft u nog vragen over de enquête? Neemt u dan gerust contact met m¡j op via
j.feld@weert.nl of 0495 - 57 50 00. Wilt u informatie over parkeervergunningen dan kunt
u contact opnemen met Angelique Vleugels via a.vleugels@weert,nl of 0495 - 57 50 00.

Met vriendelijke groet,

Jurjen Feld
Adviseur Verkeer

Bijlase(n) Toelichting vergunning parkeren
Enquête formulier



Toelichting vergunning parkeren
In deze toelichting leest u meer informatie over het vergunning parkeren in Weert.

Geldigheid parkeerverg unning
Een parkeervergunning is alleen geldig:
¡ in zone 3: straten/straatgedeeltes waarop vergunning parkeren geldt. De

vergunningszones in Weert worden aangegeven met verkeersborden'parkeren voor
vergunninghouders';

. van maandag tot en met zaterdag van 09:00 uur tot 18:00 uur. Rondom het
ziekenhuis is, in verband met het bezoekuur van het ziekenhuis, de tijd voor
vergunningparkeren verlengd tot 20:00 uur;

. op donderdag van 09:00 uur tot 21:00 uur;
Buiten de bovengenoemde dagen en uren mag iedereen zonder een parkeervergunning in
de zones parkeren.

Parkeervergunning bewoners
Voor bewoners binnen een vergunningszone is het mogelijk om een parkeervergunning
aan te vragen. De vergunning kost e 32,40 per jaar of € 2,70 per maand. Dit bedrag kan
ieder jaar aangepast worden. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden om in
aanmerking te komen voor de vergunning:

- De vergunning geldt uitsluitend voor bewoners die in de Basisregistratie personen
op een adres binnen de vergunningszone staan ingeschreven;

- Het motorvoeftuig dient in het register bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer
geregistreerd te staan op naam van de aanvrager. Deze aanvrager dient binnen de
zone te wonen. Indien er sprake is van een huur- of lease auto dient de houder
een kopie van de lease-overeenkomst te overleggen;

- Bewoners die een private parkeerplaats huren behorende bij een
appartementencomplex of een mogelijkheid hebben tot het huren van een private
parkeerplaats behorende bij een appartementencomplex, of een oprit hebben bij
hun woning, komen pas voor hun tweede auto in aanmerking voor een
vergunning;

- Per adres worden maximaal 2 vergunningen verstrekt.

Kraskaaften
Bewoners in een vergunningszone kunnen kraskaaften à € 1,50 per stuk kopen voor
bezoekers. Door de folie weg te krassen wordt aangeven voor welke dag de kraskaaft
geldig is. Per aankoop worden minimaal 10 en maximaal 40 kraskaarten verstrekt. Ook
zijn er boekjes verkrijgbaar met dagdeelkraskaarten voor een duur van 5 uur vanaf het
aanvangsmoment van parkeren. Deze bedragen € 7,50 per 10 stuks.

Parkeervergu nning mantelzorger
Voor hulpbehoevende bewoners is het ook mogelijk om een parkeervergunning aan te
vragen voor een mantelzorger. De vergunning kost € 32,40 per jaar of € 2,70 per maand.
Om in aanmerking te komen voordeze vergunning gelden de volgende voorwaarden:

- De vergunning geldt uitsluitend voor bewoners die in de Basisregistratie personen
op een adres binnen de vergunningszone ingeschreven staan en zorg behoeven;

- Per zelfstandige wooneenheid wordt maximaal één vergunning verstrekt;
- De vergunning wordt voor maximaal 1 jaar verstrekt. Bij continueren van de

mantelzorg dient deze vergunning opnieuw te worden aangevraagd;
- Bij twijfel over de juistheid van de aanvraag kan nadere informatie worden

ingewonnen bij derden.



GEMEENTE vVE E RT

Enquête vergunning parkeren Blekerstraat - Lou¡s Regoutstraat

1) Wat is uw adres, incl. huisnummer?

2) Ondervindt u problemen als u uw auto

in de buurt van uw woning wilt parkeren?

3) Op welke tijden ondervindt u de meeste

problemen?

4) Wilt u dat vergunning parkeren bij u in de

straat wordt ingevoerd?

0 Nooit (ga door naar vraag 4)

0 Soms

0 Vaak

0 Alrijd

0 Op werkdagen tussen 9 - 18 uur

0 Op werkdagen 's avonds

0 Op koopavonden

0 Op zaterdag

0 Anders, nl.

0Ja

0 Nee

Hebt u nog opmerkingen of suggesties?

Wij danken u voor uw medewerking. U kunt dit formulier (t.a.v. J. Feld) terugsturen via de
bijgevoegde retourenvelop. Hierbij is een postzegel niet nodig'
Het is ook mogelijk om het ingevulde formulier in te leveren bij de stembus in de
ontvangsthal van het gemeentehuis. U heeft tot 1 maart 2018 de mogelijkheid om te
reageren.
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