Vraag en antwoord
Blijft mijn parkeervergunning geldig in het autoluwe gebied?
Ja. Het vergunningenbeleid voor parkeren in het autoluwe deel verandert niet. Uw
parkeervergunning blijft geldig. Betaald parkeren verdwijnt wel.
Ik heb een eigen parkeerplaats, wat zijn dan de spelregels?
Als bewoner en ondernemer in het gebied mag u altijd het gebied in- en uitrijden en kunt u bij uw
privéparkeerplaats komen. Dat geldt niet voor uw bezoek.
Kan mijn bezoek in het gebied parkeren?
Nee, in de buurt zijn voldoende parkeergelegenheden. Voordelig parkeren kan bijvoorbeeld in
parkeergarage Hoeksterend. Betaald parkeren in het autoluwe gebied heffen we op.
Mag mijn bezoek wel gasten afzetten? Bijvoorbeeld als iemand slecht ter been is?
Uw gasten of bezoekers mogen het gebied niet in- en uitrijden. Als bewoner of ondernemer kunt u
altijd met uw eigen geregistreerde motorvoertuig het gebied in- en uitrijden. Laden en lossen tijdens
venstertijden kan wel. Daar valt het afzetten van bezoek niet onder.
Kan mijn zorgverlener of personeel bij mijn pand komen buiten de venstertijden?
Als bewoner of ondernemer kunt u altijd het gebied inrijden met uw eigen geregistreerde voertuig.
Mocht u gebruik maken van mantelzorg, of uw leverancier/personeel moet bij uw pand zijn met een
voertuig, dan is er bij uitzondering een ontheffing buiten venstertijden mogelijk. Dit is altijd
maatwerk en op aanvraag.
Hoe voorkomt de gemeente het parkeren tijdens venstertijden?
Betaald parkeren heffen we op. Parkeren kan alleen met een vergunning. Zonder vergunning riskeer
je dus een boete. Alleen laden en lossen voor bijvoorbeeld leveranciers is tijdens venstertijden
mogelijk. Het doen van korte boodschappen en kort parkeren valt daar niet onder.
Ik ben overdag vaak niet thuis, pakketjes komen alleen tijdens venstertijden in de ochtend, is daar een
oplossing voor?
Laden en lossen kan alleen tijdens venstertijden. Pakketbezorgers die vooral in de avond bezorgen
kunnen eventueel een ontheffing aanvragen om ook buiten deze venstertijden het gebied in te
mogen. Dit is altijd op aanvraag en maatwerk.
Wordt het gebied opnieuw ingericht? Verdwijnen de parkeerplaatsen?
We verwachten dat we in de loop van de tijd een deel van de parkeerplaatsen kunnen weghalen. Hoe
we het gebied dan inrichten is nog niet bekend. We denken onder andere aan groen voor een
leefbare en aantrekkelijke binnenstad.

