
Van: Feld, Jurjen (J)  

Verzonden: dinsdag 15 oktober 2019 11:01 

Aan: Beerendonk van, André (PJA); Eijk van, Wendy (W) 

CC: Schoenmakers, Harold (HWG) 

Onderwerp: RE: Parkeerverordening en Parkeertarieven 

 
Beste Wendy, André, 

 

Hierbij mijn reactie op de vragen de twee vragen van DUS Weert. 

 

Wat zijn de gevolgen van de parkeerverordening? 

Ten opzichte van de Parkeerverordening uit 2019 wijzigt alleen de vaststellingsdatum. 

De nieuwe parkeerverordening heeft zelf dus geen gevolgen voor parkeren op straat en in de 

garages. 

In de beleidsregels voor het verlenen van parkeerabonnementen- en vergunningen in 2020 zijn wel 

volgende zaken nieuw/gewijzigd: 

1. Parkeerabonnementen zone 1 en 2 worden vanaf 2020 uitsluitend nog op kenteken 

verstrekt; 

2. Introductie parkeertegoedkaarten voor vrijwilligers die op verzoek van de gemeente 

deelnemen aan beleidsvoorbereidende bijeenkomsten in het stadhuis; 

3. Introductie parkeertegoedkaart voor parkeergarages; 

4. De term parkeerarrangement, die geldt voor parkeergarages, is gewijzigd in 

parkeerabonnement; 

5. Opheffing dag-abonnementen en nacht- en weekendabonnementen voor parkeergarages. 

 

Wat zijn de gevolgen voor de parkeertarieven, abonnementen, mantelzorgkaart, 

gehandicaptenkaart en vergunningen? Stijging in euro? 

Ten opzichte van 2019 wijzigen geen beleidsregels met betrekking tot mantelzorgkaarten, 

parkeervergunningen en gehandicaptenparkeerkaarten. 

Net als voorgaande jaren worden de tarieven van parkeerabonnementen, mantelzorgkaarten en 

parkeervergunningen geïndexeerd. 

Het voorstel is om in de tarieventabel Parkeerbelastingen 2020, die wordt vastgesteld op 18 

december 2019, de tarieven te indexeren met een inflatiepercentage van 2,4%. 

De tarieven voor het kort parkeren worden, op basis van de voorgestelde begroting voor 2020, 

verhoogd van € 1,30 naar € 1,50 en het dagtarief van € 5,00 naar € 6,00. 

Deze verhogingen gelden voor zowel het parkeren op straat als in de garages. 

Voor de gehandicaptenparkeerkaart geldt dat de kosten hiervan worden vastgesteld in de 

tarieventabel Leges 2020.  

Het gaat hierbij namelijk om een ontheffing. De leges worden in zijn algemeenheid ook verhoogd 

met een inflatiepercentage van 2,4%. 

 

Tot slot 

Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik dat graag. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jurjen Feld 

Parkeerregisseur 

Gemeente Weert 

 


