
 

 

 

 

 
 

 

Tarieventabel parkeerbelastingen 2016/2 / h. schoenmakers / beleid / tarieventabellen 2016 / 3.2.f 

RAADSBESLUIT  
 
 
 

Tarieventabel parkeerbelastingen 2016 
(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 
Parkeergarages: 
Kromstraat/Walburgpassage 
Poort van Limburg 
Ursulinen 
Stadhuis 
Stationsplein 
Centrum  

€ 0,10 per 5 minuten 
€ 1,30 per uur 
€ 5,00 dagtarief  

 
Betaaltijden: 24 uur per dag/ 7 dagen per week. Op feest- en koopzondagen gratis 
parkeren tussen 10:00 en 22:00 uur 
 
 
Hoofdstuk 2. Straatparkeren 
  
Zone 1  
 Tarief 
Bassin 
Collegeplein (parkeerdek) 
Kasteelplein  
Hoge Kei, De 
Kromstraat  
Patronaatsplein  
Sint Paulusstraat (gedeelte tussen    
  Langpoort en Lindanusstraat) 
Stadhuisplein 

€ 0,10 per 5 minuten 
€ 1,30 per uur 
€ 5,00 dagtarief 

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



  

Tarieventabel parkeerbelastingen 2016/2 / h. schoenmakers / beleid / tarieventabellen 2016 / 3.2.f 2

Hoofdstuk 3. Parkeerterreinen 
 
Zone 1   
Parkeertijd max. 2:00 uur Tarief 
Begijnensteeg 
Collegeplein (beneden) 
Hegstraat 
Korenmarkt 
Maartenslaan, St. 
Maaspoort 
Molenpoort  

€ 0,10 per 5 minuten 
€ 1,30 per uur  

  
Zone 2  
 Tarief 
Beekpoort 
Begijnenhofstraat 
Boermansstraat 
Drehmansstraat 
Dries (Plein) 
Kasteelsingel / Ververshof 
Looimolenstraat 
Nazarethsteeg 
Penitentenstraat / Nazarethsteeg 
 

€ 0,10 per 5 minuten 
€ 1,30 uurtarief 
€ 5,00 dagtarief 

Betaaltijden: maandag t/m zaterdag van 09:00 uur t/m 18:00 uur. 
 
 
Zone 4  
 Tarief 
Parkeerterrein Centrum Noord € 0,10 per 5 minuten 

€ 1,20 per uur  
 
Betaaltijden: 24 uur per dag/ 7 dagen per week. 
 
 
Hoofdstuk 4.  Parkeerstroken  
 
Zone 1  
Parkeertijd max. 2:00 uur Tarief 
Beekstraat 
Dries (straat) 
Emmasingel 
Hoogpoort  
Kaststeelsingel 
Maaspoort 
Wilhelminasingel  

€ 0,10 per 5 minuten 
€ 1,30 per uur 

  
Zone 2  
 Tarief 
Biest 
Boerhaavestraat 
Bommelstraat, Van  
Sint Maartenslaan 
Croonstraat, Jan van de 

€ 0,10 per 5minuten 
€ 1,30 uurtarief 
€ 5,00 dagtarief 
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Hofakkerstraat 
Kerkstraat 
Minderbroederslaan 
Sint Paulusstraat (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 
 
 Tarief 
Wilhelminasingel 
(tussen Beekstraat en Molenstraat) 

€ 0,10 per 5 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 
 
 Bewoners Zakelijk belanghebbende 

Zone 1 
 

€ 122,40 (120,00) p/jr. 
€ 10,20 (10,00) p/mnd. 

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

 
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 
 
 Bewoners Zakelijk 

belanghebbende 
Overige 

belanghebbende 
 

Zone 2 
 

€ 122,40(120,00) 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. 
€ 20,40(20,00)p/mnd. 

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



  

Tarieventabel parkeerbelastingen 2016/2 / h. schoenmakers / beleid / tarieventabellen 2016 / 3.2.f 4

6.3  Abonnement parkeergarage Kromstraat/Walburgpassage 
 
 Bewoners * ** Zakelijk gerechtigden * ** 

 
Parkeergarage 
Kromstraat/ 
Walburgpassage  

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

 
€ 12,50 p/mnd. (€ 2,17)  
(€ 10,00 p//mnd.  € 1,74 btw) 

€ 300,00 p/jr.  € 52,07 btw 
€ 240,00 p/jr. (€ 41,64 btw) 

 
€ 25,00 p/mnd. € 4,34 btw 

(€ 20,00 p/mnd. € 3,47 btw) 

 
 
6.4  Abonnement garage Ursulinen  
 
 Bewoners * ** Zakelijk gerechtigden  

Ursulinengarage 
 

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

N.v.t. 
N.v.t. 

 
 
6.5  Abonnement parkeerterrein Centrum Noord 
 
 Bewoners Zakelijk gerechtigden ** 

 
Parkeerterrein 
Centrum Noord 

N.v.t. € 540,00 p/jr. (€ 530,40) 
€ 45,00 p/mnd.(€ 44,20) 

 
*  Voor de parkeerpas en tag wordt een borgsom ad. € 25,00 in rekening gebracht. 
**  Aantal belanghebbende is gereguleerd. Raadpleeg de “Beleidsregels voor het verlenen van 

parkeervergunningen en Parkeerabonnementen”. 
 
6.6 Abonnement standplaatshouder 
 
Geldig op zaterdag tijdens de weekmarkt    p/jr. € 151,80 (148,80)   
        p/mnd. € 12,65 (12,40)  
 
 
Hoofdstuk 7.   Combi-abonnementen (Zone 1, 2 en 3) 
 
7.1 Eerstelijnszorg abonnement 
 
Voor betaalde- en vergunningzones    p/jr. € 450,00 (441,00) 
incl. parkeergarages       p/mnd. € 37,50 (36,75) 

   

7.2 Commercieel abonnement  
 
Voor betaalde- en vergunningzones    p/jr. € 1.349,40  

(1.323,00) 
 p/mnd. € 112,45 (110,25) 
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Hoofdstuk 8.  Parkeerarrangementen garages 
 
Parkeerarrangementen Centrumgarage, Poort van Limburg, Stationsplein of Stadhuis 
 

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 p/m 
(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) 

 
 
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 Stadhuis. 
 
Per eenheid van 500 uren       € 100,00 
 
 
Hoofdstuk 10. Vergunning parkeren (zone 3) 
 
10.1 Vergunningen 
 Bewoners 

 
Zakelijk belanghebbende 

Bedrag per kalenderjaar  € 30,00 p/jr. 
€ 2,50 p/mnd. 

€ 90,60 p/jr.  
€ 7,55 p/mnd. 

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

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

10.4  Dagdeelvergunningen bedrijven 
Voor bedrijven die werkzaamheden verrichten binnen vergunningzones.  
Boekje dagdeelvergunningen a 10 stuks          € 30,00 
Geldig voor betaald parkeerzones en vergunningzones. 
 

10.5  Mantelzorgvergunning 
Voor bewoners in een vergunningzone die mantelzorg behoeven p/jr.      € 30,00 
         p/mnd.       € 2,50 
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Hoofdstuk 11.   Parkeerkaarten 
 
11.1 Representatieve 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 parkeerabonnementen 2016”. 
Per kaart             € 5,00 
 
11.2 Parkeerkaart voltrekking huwelijk 
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 
Stadhuis 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 uur tot 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 parkeren 2016” als volgt vastgesteld: 
a. Van maandag tot en met zaterdag van 09:00 uur tot en met 18:00/20:00 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 uur tot en met 09:00 uur. Op zaterdag vanaf 17:00 uur. 
 
 
Hoofdstuk 14.  Vervangend abonnement en/of 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 25% van het in artikel 18.1.1. van de vigerende tarieventabel leges genoemde 
bedrag. 
 
 
Hoofdstuk 15.  Wijzigen kenteken op abonnement en/of vergunning 
Voor het wijzigen van een kenteken op een parkeervergunning, – abonnement of –
arrangement worden leges geheven.  
De leges bedragen 25% van het in artikel 18.1.1. van de vigerende tarieventabel leges 
genoemde bedrag. 
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Hoofdstuk 16.  Inwerkingtreding en citeertitel  
1.  De “Tarieventabel behorende bij de Verordening Parkeerbelastingen 2015, 

vastgesteld bij raadsbesluit van 22 december 2014, 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 januari 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.  Deze tarieventabel wordt aangehaald als ‘Tarieventabel Parkeerbelastingen 2016’. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 december 2015; 
 
De griffier, 
 
 


