
Wat houdt betaald parkeren in?
Betaald parkeren betekent dat van maandag t/m zondag tussen 9.00 en

21.fi) uur atteen gep3rkeerd mag worden tegen betating. Dat kan door mid-
de! van een betaling bii de parkeerautomaat of door middel van belparkeren.
Bewoners en ondernemers kunnen onder voonraarden een parkeervergun-

ning aanvragen. Buiten de hiervoor genoemde tijden is parkeren gratis.
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PARKEERVERGUNNINGEN BEWONERS

Bewoners kunnen een parkeervergun-
ning aanvragen. De auto moet op uw
woonadres geregistreerd staan of u

heeft een lease overeenkomst / huur-
contract. Een vergunning wordt ver-
strekt op kenteken en we houden re-

kening met de capaciteit in het gebied.

Als u beschikt over een eigen parkeer-
gelegenheid, komt u alleen in aanmer-
klng voor een tweede bewonerspar-
keervergunning. De tarieven voor par-
keervergunningen zijn als volgt (tarief-
peil 2018):

Een vergunning is per jaar geldig t/m
3L december van dat jaar. Jaarlijks
kunt u de parkeervergunning verlen-
gen. Bij opzegging krijgt u het bedrag

van niet gebruikte maanden retour.

PARKEERVERGUNN INGEN BEDRIJVEN

Bedrijven kunnen onder voorwaarden
een parkeervergunning aanvragen. Een

vergunning wordt verstrekt op kente-
ken (meerdere kentekens zijn mogelijk)
en we houden rekening met de capaci-

telt in het gebied. Voor bedrijven geldt

een maximum aantal bedrijfsparkeer-
vergunningen, namelijk 1 vergunning
per 10 werknemers (in FTE) dat op de

locatie werkt, verminderd met het
aantal parkeerplaatsen op eigen ter-
rein.

De tarieven voor parkeervergunningen
zijn als volgt (tariefpeil 2018):

Bedrijven- | € 25,-

versunnins I per maand

BEZOEKERSREGETING

Als bewoner kunt u uw bezoek tegen
een gereduceerd tarief van € 0,20 per

uur laten parkeren. Op dit moment
werkt dat nog met een bezoekerspas,
maar in 2018 wordt een digitaal sys-

teem ingevoerd waarbij u meerdere
bezoekers gelijktijdig kunt aanmelden.
Het aanmelden vindt plaats op kente-
ken. U kunt zelf tegoed opwaarderen,
met een maximum van 200 uur (€ 40,-)
per kwartaal.

WAAR IS EEN PARKEERVERGUNNING

GETDIG?

Een parkeervergunning is geldig in de

betreffende buurt waar u woonachtig
bent. Op de achterzijde van deze flyer
is een kaartje afgebeeld met daarop de

omvang van uw buurt aangegeven.

TARIEVEN BETAATD PARKEREN

Parkeerders die geen parkeervergun-
ning hebben of geen gebruik maken

van een bezoekersregeling betalen
tijdens de betaaltijden € 1,60 per uur
met een starttarief van € 0,20. Er geldt

een maximum dagtarief van € 5,30
(tariefpeil 2018).

PARKEERPTAATS OP EIGEN TERREIN

lndien u een parkeerplaats op eigen
terrein (POET) heeft, komt u alleen in
aanmerking voor een tweede parkeer-

vergunning. Er is sprake van een POET

indien:
- U een eigen oprit heeft met afme-

tingen van 2,50 x 5,5 meter (bij

koop- en huurwoningen);
- Er een ondergrondse parkeervoor-

ziening aanwezig is en /of een par-
keerterrein op eigen terrein;

- Ueengehandicaptenparkeerplaats
op kenteken heeft;

- U woont in een pand waar na 2016

een omgevingsvergunning is ver-
strekt.

Een garage of garagebox wordt NIET

gezien als een parkeerplaats op eigen

terrein.

EINDHOVEN

Waarom betaald par-

keren?
ln de buurt van het centrum en in
straten die grenzen aan bestaande
betaald parkeergebieden is er vaak

sprake van een hoge parkeerdruk.
Deze hoge parkeerdruk is vaak te
wijten aan parkeerders die uitwij-
ken voor betaald parkeergebieden

om op die manier gratis te kunnen
parkeren. ln dat soort gevallen is
het invoeren van betaald parkeren

helaas de enige oplossing. Blauwe

zones worden in Eindhoven niet
toegepast.

Parkeerdruk daalt
ln gebieden waar betaald parkeren

wordt ingevoerd zien wij dat de
parkeerdruk daalt en bewoners en

bedrijven weer makkelijker een

parkeerplek kunnen vinden.

Meer informatie
Meer informatie over betaald par-

keren en vergunningparkeren vindt
u op onze website:
www.eindhoven.nl/parkeren.

Mocht u geen antwoord kunnen

vinden op uw vraag, neem dan

contact op via

oarkeerketen@eindhoven.nl of via

het telefoonnummer t4040.

1" auto 2" auto

Bewoners-
vergu n ning

€3,70
per maand

€7,40
per maand


