Aan het college van burgemeester en wethouders
Afdeling Klanten Contact Centrum
Postbus 20004
9640 PA VEENDAM

AANVRAAG ONTHEFFING PARKEERDUURBEPERKING IN DE PARKEERSCHIJFZONE IN VEENDAM

Lees vóór het invullen van dit formulier, de toelichting en voorwaarden op de achterzijde………………….….>
1 – Het gaat hier om een:
o permanente ontheffing (bewoner)
o
eerste ontheffing
o
wijziging van de ontheffing / nieuwe ontheffing (bijvoorbeeld ander gedeelte van de zone)
o

tijdelijke ontheffing (bedrijf), van ________-________-________ tot ________-________-________

2 – Voor welke zone wilt u een ontheffing aanvragen? (maximaal één keuze aankruizen)
o Bocht Oosterdiep (tussen Julianalaan en Kerkstraat)
Julianapark
Beneden Oosterdiep (ter hoogte van de Veenlustflat)
o Pinksterstraat (incl.P-terrein Pinksterstraat)
Kerkplein
Kerkstraat-West
o Burg. de Hoopstraat
Museumplein
o P-terrein Promenade
2.1 – Kenteken van het voertuig waarvoor ontheffing wordt gevraagd: __________-__________-__________
Bij een tijdelijke ontheffing voor een bedrijf, de bedrijfsnaam: ________________________________________
Motivatie voor tijdelijke ontheffing, geef hier aan waarom het voertuig onlosmakelijk/noodzakelijk verbonden is
met de uit te voeren werkzaamheden: (alléén invullen bij een tijdelijke ontheffing bedrijf)
_________________________________________________________________________________________
3 – Gegevens van de aanvrager:
De heer / mevrouw: _______________ (voorletters) ___________________________________________________ (achternaam)
(streep door wat niet van toepassing is)

Straatnaam + Huisnummer: ____________________________________________________________________________________
Postcode + Plaats: _____________________________________________________________________________________________
Telefoonnummer: ______________________________________________________________________________________________
4 – Voeg de volgende bijlage(n) bij uw aanvraag:
- de oude originele ontheffing, in geval van wijziging of nieuwe ontheffing
5 – Ondertekening:
Aldus naar waarheid ingevuld,

Datum: ________-________-________ Plaats: ____________________ Handtekening: __________________
Alleen volledig ingevulde formulieren met bijlage(n) worden in behandeling genomen!

Aanvraagformulier Ontheffing Parkeerduurbeperking, Gemeente Veendam, versie 1.3 – 9 februari 2017

Toelichting en voorwaarden voor het aanvragen van een ontheffing van het verplicht gebruik van een
parkeerschijf in de parkeerschijfzone (blauwe zone) van Veendam / ontheffing parkeerduurbeperking:
1. Wie komt in aanmerking voor een ontheffing van de parkeerduurbeperking?
1. Bewoners in de parkeerschijfzone komen in aanmerking voor een permanente ontheffing indien zij:
a. ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Veendam op een adres binnen de parkeerschijfzone;
b. eigenaar of houder zijn van het motorvoertuig waarvoor een parkeerontheffing wordt gevraagd;
c. wonen in een woning/appartement direct grenzend aan de parkeerschijfzone;
d. niet beschikken over voldoende eigen parkeergelegenheid (bijvoorbeeld parkeerkelder);
e. in de directe omgeving/nabijheid geen openbare parkeergelegenheid beschikbaar hebben voor onbeperkt parkeren.
2. Bewoners die gebruik maken van een bedrijfsauto of een lease-auto kunnen in aanmerking komen voor een ontheffing
wanneer zij voldoen aan de gestelde voorwaarden onder punt 3.
3. Bedrijven (zoals aannemers, loodgieters, etc.) die op een locatie in de parkeerschijfzone werkzaamheden moeten
uitvoeren komen in aanmerking voor een tijdelijke ontheffing indien zij:
a. werkzaamheden moeten uitvoeren op een locatie in de parkeerschijfzone;
b. aan kunnen tonen dat het absoluut noodzakelijk is om het voertuig waarvoor ontheffing aangevraagd wordt te
gebruiken voor de werkzaamheden (als het voertuig alleen gebruikt wordt voor personeelsvervoer of laden/lossen,
dan dient er geparkeerd te worden op een parkeergelegenheid waarvoor geen parkeerduurbeperking geldt).
4. Een ontheffing wordt alleen verleend voor de op het aanvraagformulier aangegeven gebieden.
5. Ondernemers met een winkel in/aan de parkeerschijfzone komen niet in aanmerking voor een ontheffing.
2. Hoe kunt u een ontheffing aanvragen?
De ontheffing kunt u aanvragen door:
• het aanvraagformulier volledig in te vullen en te ondertekenen;
• een kopie van het rijbewijs én een kopie van deel II of na 1 juni 2004 deel IB (tenaamstellingsbewijs) van het
kenteken bewijs (deel II/deel IB is het gedeelte waar uw naam op vermeld staat!) of na 1 januari 2014 de
kentekencard in te leveren;
• indien van toepassing moet u bij aanschaf van een andere (nieuwe) auto de oude ontheffing inleveren.
3. U maakt gebruik van een Lease-auto/bedrijfsauto
Wanneer u gebruik maakt van een lease-auto/bedrijfsauto kunt u een ontheffing aanvragen door:
• het aanvraagformulier volledig in te vullen en te ondertekenen;
• een verklaring van de leasemaatschappij/werkgever te verstrekken waarmee kan worden aangetoond dat de
opgegeven auto daadwerkelijk door u wordt gebruikt.
4. Voor hoeveel ontheffingen kan men maximaal in aanmerking komen?
Per adres kunnen bewoners met inachtneming van de voorwaarden (zie punt 1) voor maximaal twee ontheffingen in
aanmerking komen. Indien bewoners één parkeerplaats op eigen terrein beschikbaar hebben, wordt maximaal één
ontheffing verleend. Bewoners met twee of meer parkeerplaatsen op eigen terrein komen niet in aanmerking voor een
ontheffing.
5.. Geldigheidsduur van de ontheffing
De ontheffing is 1 kalenderjaar geldig. Mits de verstrekte gegevens en de gestelde voorwaarden nog van
toepassing zijn, wordt de ontheffing om de drie jaar automatisch verlengd. In de maand december, van het jaar dat de
periode van drie jaar eindigt, ontvangt u automatisch een nieuwe ontheffing.
De ontheffing wordt op kenteken afgegeven. Dit betekent dat de ontheffing gebonden is aan één auto en derhalve niet
voor andere auto’s gebruikt kan worden. Bij aanschaf van een andere auto dient u daarom opnieuw een ontheffing aan te
vragen. De ontheffing van de “oude” auto dient u in te leveren.
6. Ontheffing kwijt
Bij verlies van de ontheffingskaart moet u een nieuwe aanvraag doen, met inlevering van de benodigde stukken. Ook moet
u aangifte doen bij politie van verlies. Dit aangifteformulier (Proces verbaal) moet u bij de nieuwe aanvraag voegen.
7. Gebruik van de ontheffing
Met de ontheffing kunt u zonder gebruikmaking van een parkeerschijf en met overschrijding van de maximaal toegestane
parkeerduur parkeren op het op de ontheffing aangegeven gebieden.
De ontheffing dient duidelijk zichtbaar achter de voorruit van de auto (op het dashboard) gelegd te worden!
10. Zijn er kosten gemoeid met de aanvraag?
Voor het aanvragen van dit product bent u geen kosten verschuldigd.
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