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Waarom komt er hier parkeerregulering?  
Door regulering zorgen we voor efficiënt gebruik van parkeerplekken, vooral voor bewoners.  
Bij de start van de ontwikkeling van Kop West is besloten parkeerregulering in te voeren. Om 
te voorkomen dat parkeeroverlast verplaatst naar bestaande bebouwing aan Kanaaldijk en 
Neckerstraat voeren we ook daar regulering in. Zo ontstaat een aaneengesloten gebied. 
 
Wat houdt parkeerregulering in?  
Met parkeerregulering bedoelen we de combinatie van betaald parkeren voor bezoekers en 
parkeervergunningen voor bewoners en bedrijven die in het gebied gevestigd zijn.  
 
Waar kijkt de gemeente naar bij een vergunningaanvraag?   
In de brief is per adres aangeven of het adres voor een vergunning in aanmerking komt.  
Als u een vergunning aanvraagt controleert de gemeente een aantal zaken:  

1) welke parkeerafspraken zijn gemaakt voor uw adres 
2) of u als bewoner of als bedrijf staat ingeschreven op het adres 
3) of er sprake is van parkeerplaats(en) op eigen terrein 
4) hoeveel voertuigen (kenteken of leasecontract) u op naam heeft staan 

Op basis hiervan besluit de gemeente over toekennen van een of meer vergunningen.  
 
Wat kost een parkeervergunning?  
De tarieven voor een parkeervergunning worden jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad. 
In 2021 kost een parkeervergunning voor bewoners € 63,- per jaar en een 
parkeervergunning voor bedrijven € 457,- per jaar (tarief per 1-1-2021).  
 
Hoe werkt betaald parkeren op straat en wat kost het?  
Bezoek koopt een kaartje bij de parkeerautomaat (alleen met bankpas, niet contant) of kan 
met een parkeerapp betalen. Het parkeertarief wordt € 1,00 per uur. Dit is hetzelfde tarief als 
het reeds gereguleerde deel van Kop West en Hazepolder.  
 
Wat worden de tijden waarop parkeerregulering geldt?  
Betaald parkeren gaat gelden van 9.00 tot 18.00 uur op maandag t/m zaterdag en op vrijdag 
van 09:00 tot 21:00 uur.  
 
Wanneer wordt parkeerregulering ingevoerd?  
Het is de bedoeling om dit per 1 juni 2021 in te voeren. Het college bespreekt het voorstel op 
16 februari en de raad neemt naar verwachting in maart een besluit. Via brieven houden we 
u op de hoogte van het vervolg.  
 
Als ik geen auto heb, kom ik dan wel in aanmerking voor een bezoekersvergunning? 
Voor een bezoekersvergunning hoeft u niet zelf over een auto te beschikken.  
 
Mijn partner staat hier niet ingeschreven maar is er wel vaak. Kan hij/zij ook een 
vergunning krijgen? 
Nee. De parkeervergunning is er alleen voor bewoners die ingeschreven staan op een adres.  
 
Ik heb wel een auto maar wil geen parkeervergunning kopen. Kan ik dan nog wel 
parkeren in de buurt? 
Zonder parkeervergunning moet u tijdens de reguleringstijden buiten het vergunninggebied 
parkeren of betaald parkeren (via parkeerautomaat of parkeerapp). 
 
Ik heb een lease auto, hoe werkt het dan? 



U moet dan een leaseovereenkomst tonen waaruit blijkt dat u feitelijk gebruiker van het 
motorvoertuig bent. 
 
Bijlage 2:  overzichtskaarten 
 

 
Figuur 1. Vergunninggebied Kop West. Op alle openbare parkeerplaatsen binnen het met de stippellijn 
aangegeven gebied kan tegen betaling of met een vergunning geparkeerd worden. Betaaltijden: 
maandag t/m zaterdag van 9:00 – 18:00 en vrijdag van 9:00  tot 21:00 uur.  

 

 
Figuur 2. Overzicht straatnamen.  


