Aanvraagformulier parkeerontheffing bedrijven
woonwijken
Naam bedrijf:
Naam aanvrager/ster:
Adres:
Postcode/plaats:
Telefoonnummer bedrijf:
Telefoonnummer privé:
Doet hierbij aanvraag voor (
Bent u* reeds in
bezit van een
vergunning?

nee

□ svp aankruisen):
Kunt u parkeren
op eigen terrein?
ja

□ U kunt maximaal 1

ja

vergunning
aanvragen

Bent u in bezit
van twee
vergunningen

ja

U kunt geen
vergunning meer
aanvragen.

nee

□ U kunt maximaal

nee

Kunt u parkeren
op eigen terrein?
ja

1 vergunning
aanvragen

U kunt geen
vergunning meer
aanvragen.

* met “u” wordt het bedrijf bedoeld.

nee

U kunt maximaal 2
vergunningen aanvragen
1e auto
2e auto

□
□

Zie tarieventabel

Meppel,

(dagtekening)

(handtekening)
Niet invullen door aanvrager
Bij verhuizing oude adres:
Controle rijbewijs:
Controle kentekenbewijs:
Datum ingang:
Bewijs van indiening:
Afgehandeld door:

Vergunning bedrijven woonwijk Meppel
toelichting
Algemeen:
 Voor beroep of bedrijf is gebruik van een parkeerterrein noodzakelijk: geen woonwerkverkeer.
 Parkeerkaart voor één parkeerterrein.
 Maximaal 3 kentekens op één parkeerkaart.
Voor aanvraag neemt u mee
 Inschrijving Kamer van Koophandel/ bewijs waaruit blijkt dat het bedrijf gevestigd is
in de woonwijk.
 Kopie rijbewijs.
 Kopie kentekenbewijs deel II of deel Ib met uw naam en kenteken.
(lease- of bedrijfsauto: kopie verklaring werkgever of kopie huurcontract met uw
naam en het kenteken).
Betalen
 Bij uw parkeerkaart krijgt u een acceptgiro toegestuurd.
Wijzigen kenteken
 Wanneer uw kenteken wijzigt dan geeft u dit zo spoedig mogelijk door.
 U neemt mee (een kopie van het) kentekenbewijs deel II of deel 1b.
Verlies/Diefstal
 Eerst aangifte politie.
 Aanvragen/omruilen/afhalen van de kaart bij de afd. Klantcontacten.
 De kosten zijn € 13,00 direct te voldoen.
Openingstijden van maandag tot en met vrijdag 09.30 – 13.30 uur.
Woensdag tot 15.00 uur en vrijdagavond van 17.00 tot 20.00 uur.
Geldigheid & verlenging
 De parkeerontheffing is geldig tot het eind van het kalenderjaar.
 In december/januari krijgt u een nieuwe acceptgiro (géén nieuwe pas).
Misbruik
 Namaken of kopiëren van een parkeerkaart is verboden.
 Bij misbruik wordt de parkeerkaart ingetrokken.
Maximum
 Voor alle parkeerterreinen geldt een maximum.
Is het maximum bereikt dan kan men op een wachtlijst geplaatst worden.

Stratenlijst bedrijfsvergunningen woonwijken
Looierij
Looierij
Zuideindigerpad 2 en 4
Indische Buurt
Ambonstraat
Borneohof
Ceintuurbaan 1 – 13 A oneven en nummers 73 en 75
Eendrachtstraat 10 –26 even
Floresstraat
Javaplein
Javastraat
Lombokstraat
Marktstraat 29 en 37 – 43 oneven en 33-1 – 33-7
Noteboomstraat 2 – 40 even
Pelikaanstraat
Soembastraat
Timorstraat
Voorstraat
Woldstraat 71 – 119 oneven en 76 - 134 even
Meugien
Bloemendalstraat
Havenstraat 1 – 71 oneven en 40 – 72 even
Hovendwarsstraat
Kinkhorststraat 41-43, 42-44, 46-48
L. Hagedoornstraat
Nieuwe Hoven
De Boompjes e.o.
Noordeinde 26 t/m 40
Boompjes
Balkengat
’t Hofje
Prins Hendrikstraat 2, 4, 6 – 32 even en 1 – 37 oneven (nrs.2, 4 en 6 optie
Bleekerseiland)
Sluisgracht 1 – 28
Schuttevaerstraat
Gasgracht/Dirk Jakobsstraat Oost
Gasgracht 14 t/m 39
Dirk Jakobsstraat 4a en 6

Tarieven parkeren
(Alle genoemde tarieven zijn per maand)
Ontheffing Bewoners:
1e auto € 4,50
2e auto € 12,00
Ontheffing bedrijven
Het Vledder
Bleekerseiland
Stoombootkade
Koekoekstraat
Kraton
Ogterop
Vledderstraat
Kromme Elleboog
De Swaenenborgh

1e auto
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 18,00
€ 18,00
€ 18,00

Ontheffing Woon-Werkverkeer
Stadhuis
€ 24,00
Schoolstraat
€ 24,00
Keyserstroom
€ 36,00
Het Vledder
€ 12,00
Tijdelijke vergunningwoonwijk
€ 7,00 per week
Tijdelijke vergunning winkelgebied
€ 8,50 per dag
€ 25,00 per week
Vervangende vergunning
€ 13,00 per document

2e auto
€ 17,00
€ 17,00
€ 17,00
€ 17,00
€ 17,00
€ 17,00
€ 27,00
€ 27,00
€ 27,00

3e auto
€ 22,50
€ 22,50
€ 22,50
€ 22,50
€ 36,00
€ 22,50
€ 36,00
€ 36,00
€ 36,00

