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onderwerp: parkeer- en verkeersmaatregelen in uw buurt
Beste bewoner,
De ontwikkeling van nieuwbouw in Kop West verloopt voorspoedig. Bij de start van de
ontwikkeling van Kop West in 2014 is besloten parkeerregulering in te voeren in de wijk.
Ook de woningen aan de Neckerstraat en Kanaaldijk vallen hier onder. Nu de helft van de
nieuwbouwwoningen is opgeleverd en het drukker wordt in de wijk, beginnen we met de
invoering van parkeerregulering. Dat betekent dat er op de openbare weg alleen in
parkeervakken (betaald) geparkeerd mag worden.
Omdat de wijk gefaseerd wordt opgeleverd, gebeurt de invoering van parkeerregulering ook
in fasen. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.
Vanaf datum 1 maart 2020: op straat alleen nog parkeren in parkeervakken
Voor Kop West is een parkeerverbodszone op straat ingesteld. Dit houdt in dat auto’s alleen
in parkeervakken mogen parkeren. Buiten de vakken parkeren is niet toegestaan. Doet u dit
toch dan loopt u het risico op een boete. Dit geldt zowel in de delen van Kop West waar de
definitieve bestrating met parkeervakken al is aangebracht, als voor de straten die nog
tijdelijke bestrating hebben. In de Kromme Wijzend worden op de tijdelijke bestrating
parkeervakken aangebracht.
1 mei 2020: parkeerregulering in Mont Saint Michel en Wales (ter hoogte van veld K)
Vanaf 1 mei geldt betaald parkeren in de straten Mont Saint Michel en aan de noordelijke
zijde van Wales ter hoogte van Ponte Vecchio. Op deze plaatsen kan tegen betaling worden
geparkeerd of met een parkeervergunning voor Kop West (zie hiervoor het plaatje onderaan
de brief).
Begin 2021: betaald parkeren en vergunningparkeren in uw straat
Begin 2021 volgt de invoering van betaald parkeren en vergunningparkeren voor de
Neckerstraat, Kanaaldijk, de Singelbuurt (veld A) en Kromme Wijzend (ter hoogte van veld
B en C). In 2022/2023 volgt invoering van betaald parkeren voor de resterende velden D, E,
F, I en J en de regulering van de parkeervakken aan de noordzijde van de Wolgalaan.
Parkeervergunning
• Huidige bewoners hebben per woonadres recht op maximaal 2 vergunningen. Nieuwe
bewoners (bewoners die na de invoering van parkeerregulering komen wonen), hebben
na invoeringsdatum recht op maximaal 1 vergunning. Als er de mogelijkheid is om op
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eigen terrein te parkeren wordt dit in mindering gebracht op het maximaal aantal te
verlenen vergunningen.
Voor bedrijven geldt maximaal 2 parkeervergunningen per adres, waarbij parkeren op
eigen terrein in mindering wordt gebracht.

Bezoekersvergunning
Vanaf 1 juli 2020 kunnen bewoners van alle parkeervergunninggebieden in Purmerend een
bezoekersvergunning aanvragen, mits hun adres onder parkeerregulering valt.
Bezoekersvergunningen worden niet verleend aan bewoners van woningen/appartementen
waarvan de totale parkeerbehoefte (bewonersdeel en bezoekersdeel) op eigen terrein is
gefaciliteerd en dat ook uitsluitend bedoeld is voor eigen gebruik.
Tegen de tijd dat de parkeerregulering in uw straat wordt ingevoerd ontvangt u meer
informatie over de parkeer- en bezoekersvergunning.
Besluit gemeenteraad
Op 27 februari wordt het parkeertarief voor Kop West door de gemeenteraad vastgesteld.
Het uurtarief wordt € 1,- per uur. Dit komt overeen met de naastgelegen wijk Hazepolder.
Meer informatie hierover vindt u op de website van de gemeenteraad: raad.purmerend.nl.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u per mail met mij contact opnemen:
parkerencentrum@purmerend.nl.
Met vriendelijke groet,
Marijke van Roost
Parkeermanager
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