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onderwerp: parkeermaatregelen in uw buurt
Beste bewoner,
De gemeente gaat per 1 juni 2021 parkeermaatregelen doorvoeren in uw buurt. Dat houdt in
dat we op straat betaald parkeren invoeren. Afhankelijk van het adres kunnen bewoners en
bedrijven in aanmerking komen voor een parkeervergunning.
In deze brief leest u wat dit voor u betekent.
Waarom nemen we parkeermaatregelen?
Bij de start van de ontwikkeling van Kop West in 2015 is besloten parkeerregulering in te
voeren. Dit gebeurt in drie fasen, omdat de wijk gefaseerd wordt opgeleverd.
• In fase 1 (2020) is parkeerregulering ingevoerd voor de straten Mont Saint Michel, Ponte
Vecchio en Wales. Ook is in de gehele wijk een parkeerverbodszone van kracht
geworden.
• Fase 2 is de invoering van parkeerregulering in de straten Binnenbuurt, Pleinbuurt,
Kromme Wijzend, Rocamadour, Singelbuurt, Voorbuurt, Kanaaldijk en Neckerstraat en
de tijdelijke parkeerplaatsen aan het Oosterbinnenpad en het Zuiderbinnenpad.
• Fase 3 betreft de straten Pont Neuf (bouwveld I), Ponte di Rialto (bouwveld J) en de
noordelijke zijde van de Wolgalaan.
De gemeente ontvangt aanhoudend signalen van parkeeroverlast en het dringende verzoek
van de bewoners van Kop West om zo snel mogelijk parkeerregulering in te voeren voor
fase 2. We willen dit per 1 juni 2021 invoeren.
Wat houden de maatregelen in
We voegen uw buurt toe aan het bestaande parkeervergunninggebied Kop West en we
sluiten aan bij de regels en voorwaarden die voor dit parkeervergunninggebied gelden.
Een overzicht van het parkeervergunninggebied is te vinden in de bijlage. Betaald parkeren
en parkeren met een vergunning is van toepassing op alle openbare parkeerplaatsen in dit
gebied.
Betaald parkeren
• Betaald parkeren gaat gelden van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur en op
vrijdag tot 21:00 uur.
• Het betaaltarief wordt € 1,- per uur.
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Parkeervergunning
Of u in aanmerking komt voor een parkeervergunning, hangt af van uw adres en de
parkeerafspraken die voor dat adres zijn gemaakt. Met een parkeervergunning kan op alle
openbare parkeerplaatsen in Kop West worden geparkeerd.
Neckerstraat en Kanaaldijk (uitgezonderd Kanaaldijk 5A t/m 5V)
• Voor huidige bewoners en bedrijven die op datum van invoering staan ingeschreven op
een adres in het parkeervergunningebied Kop West, geldt maximaal twee parkeevergunningen per adres. Parkeergelegenheid op eigen terrein wordt in mindering gebracht op
het maximaal aantal te verlenen vergunningen. Als u twee auto’s heeft en één daarvan
op eigen terrein kan parkeren, kunt u dus maximaal één parkeervergunning aanvragen.
• Bewoners die na datum van invoering op de Neckerstraat en de Kanaaldijk komen
wonen, komen in aanmerking voor maximaal één parkeervergunning. Bij
parkeergelegenheid op eigen terrein krijgen zij geen parkeervergunning.
Kanaaldijk 5A t/m 5V, Binnenbuurt, Voorbuurt, Tussenbuurt, Pleinbuurt 1, 46 en hoger,
Singelbuurt 44 t/m 78, Rocamadour
• Bewoners en bedrijven gevestigd op deze adressen komen niet in aanmerking voor een
parkeervergunning voor bewoners of bedrijven. Dit heeft te maken met parkeerafspraken die gemaakt zijn bij de ontwikkeling van deze woningen en bouwvelden.
Singelbuurt 1 t/m 43, Pleinbuurt 2 t/m 27, 32, 35 t/m 45
• Bewoners en bedrijven komen in aanmerking voor maximaal twee parkeervergunningen,
mits er aantoonbaar sprake is van een tweede auto. Er geldt een maximum van in totaal
twee vergunningen per adres.
Pleinbuurt 28 t/m 31 en 33 en 34
• Bewoners en bedrijven komen in aanmerking voor maximaal één parkeervergunning,
mits er aantoonbaar sprake is van een tweede auto.
Bezoekersvergunning
Of u in aanmerking komt voor een bezoekersvergunning, hangt af van uw adres en de
parkeerafspraken die voor dat adres zijn gemaakt. De bezoekersvergunning is niet
beschikbaar voor bewoners van de adressen Kanaaldijk 5A t/m 5V (de tijdelijke woningen),
Binnenbuurt en Rocamadour.
Wanneer wordt het besluit genomen?
Op 16 februari 2021 bespreekt het college van burgemeester en wethouders het voorstel
om in uw buurt per 1 juni parkeerregulering in te voeren. Daarna wordt het voorstel ter
besluitvorming aan de gemeenteraad gestuurd. De gemeenteraad neemt waarschijnlijk op
25 maart een besluit.
Wij informeren u eind maart over het besluit van de gemeenteraad en het vervolg van het
proces.
Vragen en reacties
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen en reacties hebben, dan kunt u per mail
contact met mij opnemen: parkerencentrum@purmerend.nl.
Met vriendelijke groet,
Marijke van Roost
Parkeermanager

blz.
2

