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Vergunning Beverwijk Binnenstad Centrum  
 
Aan het gebruik van de parkeervergunning geldig in de zone Beverwijk Binnenstad Centrum zijn 
voorwaarden verbonden:  
1. U kunt alleen parkeren met het voertuig voorzien van het kenteken waarvoor de vergunning is 

verstrekt;  

2. U dient uw voertuig alleen te parkeren in de daarvoor bestemde parkeerplaatsen waar uw 
parkeervergunning geldig is.  

 
Parkeervergunning Beverwijk Binnenstad Centrum geldig in: 
straatnaam  straatdeel  

Baanstraat  tussen Zeestraat en Kloosterstraat  

Graaf Janstraat   tussen Koude Horn en Van Hogendorpstraat  

Halve Maan - parkeerterrein  geheel  

Kennemerhof  geheel  

Kloosterstraat *  geheel  

Koningstraat *  tussen Meester van Lingenlaan en Kloosterstraat  

Markt  geheel  

Meerplein  geheel  

Meerstraat parkeerterrein (niet op langsparkeerplaatsen) 

Meester van Lingenlaan  geheel 

Prinsesselaan  tussen Zeestraat en Meester van Lingenlaan  

Terrein Slangenwegje  geheel  

Wijckermolen  geheel  

Zeestraat *  tussen Koningstraat en C.H. Moensstraat  

* maximaal 30 minuten met parkeerschijf 

 
U kunt NIET met uw vergunning op het Beverplein of op de Breestraat parkeren.  
 
Algemeen  

• Het niet naleven van de voorwaarden behorende bij deze parkeervergunning betekent dat u het 
risico loopt om een Mulderbon of een naheffingsaanslag parkeerbelastingen te krijgen. 

• Indien het adres waarop u ingeschreven staat of waar u het feitelijk gebruik van heeft, of het 
kenteken van het voertuig waarop de vergunning betrekking heeft, wijzigt, dan bent u verplicht 
deze wijziging door te geven aan de gemeente Beverwijk.  

• U kunt uw parkeervergunning zelf aanvragen, opzeggen of wijzigen via www.beverwijk.nl. U kunt 
hiervoor ook langskomen op het Stadhuis. 

  

http://www.beverwijk.nl/inwoners-ondernemers/onderwerpen-a-z_41520/product/parkeervergunning_351.html
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Vergunning Meerplein – Halve Maan 
 
Aan het gebruik van de parkeervergunning Meerplein – Halve Maan zijn voorwaarden verbonden:  
1. U kunt alleen parkeren met het voertuig voorzien van het kenteken waarvoor de vergunning is 

verstrekt;  

2. U dient uw voertuig alleen te parkeren in de daarvoor bestemde parkeerplaatsen waar uw 
parkeervergunning geldig is.  

 
Parkeervergunning Meerplein – Halve Maan geldig in: 
straatnaam  straatdeel  

Halve Maan - parkeerterrein  geheel  

Meerplein  geheel  

 
U kunt NIET met uw vergunning op andere plaatsen in het centrum parkeren. 
  
Algemeen  

• Het niet naleven van de voorwaarden behorende bij deze parkeervergunning betekent dat u het 
risico loopt om een Mulderbon of een naheffingsaanslag parkeerbelastingen te krijgen. 

• Indien het adres waarop u ingeschreven staat of waar u het feitelijk gebruik van heeft, of het 
kenteken van het voertuig waarop de vergunning betrekking heeft, wijzigt, dan bent u verplicht 
deze wijziging door te geven aan de gemeente Beverwijk.  

• U kunt uw parkeervergunning zelf aanvragen, opzeggen of wijzigen via www.beverwijk.nl. U kunt 
hiervoor ook langskomen op het Stadhuis. 

  

http://www.beverwijk.nl/inwoners-ondernemers/onderwerpen-a-z_41520/product/parkeervergunning_351.html


   

 

INT-19-52573 / Z-19-63637 Pagina 4  

Vergunning Beverwijk Binnenstad-Rand  
 
Aan het gebruik van de parkeervergunning geldig in de zone Beverwijk Binnenstad Rand zijn 
voorwaarden verbonden:  
1. U kunt alleen parkeren met het voertuig voorzien van het kenteken waarvoor de vergunning is 

verstrekt;  

2. U dient uw voertuig alleen te parkeren in de daarvoor bestemde parkeerplaatsen waar uw 
parkeervergunning geldig is.  

 
Parkeervergunning Beverwijk Binnenstad Rand geldig in: 
straatnaam  straatdeel  

Akerendamlaan  tussen Vondellaan en Prins Bernardlaan  

De Raep  tussen gedeelte toegankelijk vanaf Peperstraat  

Graaf Janstraat  tussen Jacob van Deventerstraat en Sionstraat  

Hobbesteeg  geheel  

Jacob van Deventerstraat  geheel  

Koningshof  geheel  

Koningstraat  tussen Kloosterstraat en Jan Alsweg  

Oever  tussen Schans en Sionstraat  

Patersweg  tussen Touwslagerstraat en Koningstraat  

Peperstraat  Breestraat Peperstraat 42  

Prins Bernardlaan  tussen Akerendamlaan en Prinsesselaan  

Prinsesselaan  tussen Prins Bernardlaan en Dr. Schuitstraat  

Schans  geheel 

Spoorsingel  geheel  

Van Hogendorpstraat  geheel  

 
LET OP: een parkeervergunning Beverwijk Binnenstad Rand kunt u ook gebruiken in de zone 
Beverwijk Blauwe Zone. Zie daarvoor de geldigheid van de vergunning Beverwijk Blauwe Zone.  
 
U kunt NIET met uw vergunning op het Beverplein parkeren. Alleen vergunninghouders van de Graaf 
Janstraat 5-29 (oneven) kunnen met een parkeervergunning Beverwijk Binnenstad Rand ook op het 
Beverplein parkeren.  
 
Algemeen  

• Het niet naleven van de voorwaarden behorende bij deze parkeervergunning betekent dat u het 
risico loopt om een Mulderbon of een naheffingsaanslag parkeerbelastingen te krijgen. 

• Indien het adres waarop u ingeschreven staat of waar u het feitelijk gebruik van heeft, of het 
kenteken van het voertuig waarop de vergunning betrekking heeft, wijzigt, dan bent u verplicht 
deze wijziging door te geven aan de gemeente Beverwijk.  

• U kunt uw parkeervergunning zelf aanvragen, opzeggen of wijzigen via www.beverwijk.nl. U kunt 
hiervoor ook langskomen op het Stadhuis. 

  

http://www.beverwijk.nl/inwoners-ondernemers/onderwerpen-a-z_41520/product/parkeervergunning_351.html
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Vergunning Beverwijk Blauwe Zone  
 
Aan het gebruik van de parkeervergunning geldig in de zone Beverwijk Blauwe Zone zijn 
voorwaarden verbonden:  
1. U kunt alleen parkeren met het voertuig voorzien van het kenteken waarvoor de vergunning is 

verstrekt;  

2. U dient uw voertuig alleen te parkeren in de daarvoor bestemde parkeerplaatsen waar uw 
parkeervergunning geldig is.  
 

Parkeervergunning Beverwijk Blauwe Zone geldig in: 
straatnaam  straatdeel  

Akerendamlaan  tussen Vondellaan en Beeckzanglaan  

Albert van Saksenstraat  geheel  

Alkmaarseweg  tussen Burg. Scholtenstraat en Alkmaarseweg 17  

Arendsweg  geheel  

Baanstraat  tussen Kees Delfsweg en Jan Alsweg  

Beeckzanglaan  tussen Akerendamlaan en Vondellaan  

Beecksanghlaan  gedeelte Velsen-Noord  

C.H. Moensstraat  geheel 

De Raep  gedeelte toegankelijk vanaf Kerkstraat  

De Visscherstraat  geheel  

Dierluststraat  geheel  

Dr. Schuitstraat  geheel  

Graaf Florislaan  geheel  

Graaf Janstraat tussen Sionstraat en Graaf Florislaan 

Graafwijkstraat  geheel  

Grensstraat  geheel  

Groenelaan  geheel  

Grote Houtweg  geheel  

Harmonielaantje  gedeelte toegankelijk vanaf Groenelaan  

Heemskerkerweg  geheel  

Hendrik Burgerstraat  geheel  

Hendrik Mandeweg  geheel  

Hofdijkstraat  geheel  

Jan Alsweg  geheel  

Kees Delfsweg  geheel  

Kerkbeeklaan  geheel  

Kerkstraat  geheel  

Kerkstraat  gedeelte toegankelijk vanaf Burg. Scholtenstraat  

Korte Kerkstraat  geheel  

Meijendel  geheel  

Moensplein  geheel  

Munnikenweg  geheel  

Oever tussen Sionstraat en Graaf Florislaan 

Patersweg tussen Baanstraat en Touwslagerstraat 

Peperstraat  tussen Jan Alsweg en Peperstraat 44  

Prins Bernardlaan  tussen Akerendamlaan en Dr. Schuitstraat  

Romerkerkweg tussen Baanstraat en Acacialaan 

Burgerhartstraat  geheel  

Scheijbeecklaan  geheel  

Sionstraat  geheel  

Stumphiusstraat  geheel  

Trijntje Kemp-Haanstraat  geheel  

Touwslagerstraat Geheel 

Van Borsselestraat  geheel  

Van Breenstraat  geheel  

Van Harencarspelstraat  geheel  

Vlietgors  geheel  

Windesheimerstraat  geheel  

Wolff en Dekenstraat  geheel  

Zeestraat  tussen Beeckzanglaan en C.H. Moensstraat  

Zweedselaan  geheel  

 
Zie vervolg op volgende pagina.  
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Vervolg geldigheid parkeervergunning Beverwijk Blauwe Zone  
 
LET OP: een parkeervergunning Beverwijk Blauwe Zone kunt u ook gebruiken in de zone Beverwijk 
Binnenstad Rand. Zie daarvoor de geldigheid van de vergunning Beverwijk Binnenstad Rand.  
 
Algemeen  

• Het niet naleven van de voorwaarden behorende bij deze parkeervergunning betekent dat u het 
risico loopt om een Mulderbon of een naheffingsaanslag parkeerbelastingen te krijgen. 

• Indien het adres waarop u ingeschreven staat of waar u het feitelijk gebruik van heeft, of het 
kenteken van het voertuig waarop de vergunning betrekking heeft, wijzigt, dan bent u verplicht 
deze wijziging door te geven aan de gemeente Beverwijk.  

• U kunt uw parkeervergunning zelf aanvragen, opzeggen of wijzigen via www.beverwijk.nl. U kunt 
hiervoor ook langskomen op het Stadhuis. 

  

http://www.beverwijk.nl/inwoners-ondernemers/onderwerpen-a-z_41520/product/parkeervergunning_351.html
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Vergunning Beverwijk Bazaar  
 
Aan het gebruik van de parkeervergunning geldig in de zone Beverwijk Bazaar zijn voorwaarden 
verbonden:  
1. U kunt alleen parkeren met het voertuig voorzien van het kenteken waarvoor de vergunning is 

verstrekt;  

2. U dient uw voertuig alleen te parkeren in de daarvoor bestemde parkeerplaatsen waar uw 
parkeervergunning geldig is.  

 
Parkeervergunning Beverwijk Bazaar geldig in: 
straatnaam  straatdeel  

Ambachtstraat  geheel  

Buitenlanden  geheel  

De Brugman  geheel  

De Klomp  geheel  

Industrieweg  geheel  

Montageweg  geheel  

Parallelweg  geheel  

Randweg  geheel  

Ringvaartweg  geheel  

Wijkermeerweg  geheel  

 
Algemeen  

• Het niet naleven van de voorwaarden behorende bij deze parkeervergunning betekent dat u het 
risico loopt om een Mulderbon of een naheffingsaanslag parkeerbelastingen te krijgen. 

• Indien het adres waarop u ingeschreven staat of waar u het feitelijk gebruik van heeft, of het 
kenteken van het voertuig waarop de vergunning betrekking heeft, wijzigt, dan bent u verplicht 
deze wijziging door te geven aan de gemeente Beverwijk.  

• U kunt uw parkeervergunning zelf aanvragen, opzeggen of wijzigen via www.beverwijk.nl. U kunt 
hiervoor ook langskomen op het Stadhuis. 

  

http://www.beverwijk.nl/inwoners-ondernemers/onderwerpen-a-z_41520/product/parkeervergunning_351.html


   

 

INT-19-52573 / Z-19-63637 Pagina 8  

Vergunning Wijk aan Zee  
 
Aan het gebruik van de parkeervergunning geldig in de zone Wijk aan Zee zijn voorwaarden 
verbonden:  
1. U kunt alleen parkeren met het voertuig voorzien van het kenteken waarvoor de vergunning is 

verstrekt;  

2. U dient uw voertuig alleen te parkeren in de daarvoor bestemde parkeerplaatsen waar uw 
parkeervergunning geldig is.  

 
Parkeervergunning Wijk aan Zee geldig in: 
straatnaam  straatdeel  

Gasthuisstraat  geheel  

Neeltje Snijdershof  geheel  

Paasdal  geheel  

Sint Odulfstraat  geheel  

Voorstraat  gedeelte dat toegang vormt tot Neeltje Snijdershof  

 
Algemeen  

• Het niet naleven van de voorwaarden behorende bij deze parkeervergunning betekent dat u het 
risico loopt om een Mulderbon of een naheffingsaanslag parkeerbelastingen te krijgen. 

• Indien het adres waarop u ingeschreven staat of waar u het feitelijk gebruik van heeft, of het 
kenteken van het voertuig waarop de vergunning betrekking heeft, wijzigt, dan bent u verplicht 
deze wijziging door te geven aan de gemeente Beverwijk.  

• U kunt uw parkeervergunning zelf aanvragen, opzeggen of wijzigen via www.beverwijk.nl. U kunt 
hiervoor ook langskomen op het Stadhuis. 

  

http://www.beverwijk.nl/inwoners-ondernemers/onderwerpen-a-z_41520/product/parkeervergunning_351.html
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Gebiedsvrije vergunningen  
Algemene vergunning (dag-, week-, maand- of jaarvergunning)  
Zorgverlenersvergunning  
 
Aan het gebruik van de Algemene parkeervergunning en de Zorgverlenersvergunning zijn 
voorwaarden verbonden:  
1. U kunt alleen parkeren met het voertuig voorzien van het kenteken waarvoor de vergunning is 

verstrekt;  
2. U dient uw voertuig alleen te parkeren in de daarvoor bestemde parkeerplaatsen waar uw 

parkeervergunning geldig is.  
 
Algemene parkeervergunning geldig in: 
straatnaam  straatdeel  

Akerendamlaan  Vondellaan en Prins Bernardlaan  

Albert van Saksenstraat  geheel  

Alkmaarseweg  tussen Burg. Scholtenstraat en Alkmaarseweg 17  

Alkmaarseweg  tussen Breestraat en Alkmaarseweg 26  

Ambachtstraat  geheel  

Arendsweg  geheel  

Baanstraat  tussen Zeestraat en Jan Alsweg  

Buitenlanden  geheel  

C.H. Moensstraat  Baanstraat en Zeestraat  

De Brugman  geheel  

De Klomp  geheel  

De Raep  geheel  

De Visscherstraat  geheel  

Dierluststraat  geheel  

Dr. Schuitstraat  geheel  

Gasthuisstraat  geheel  

Graaf Florislaan  geheel  

Graaf Janstraat  geheel  

Graafwijkstraat  geheel  

Graafwijkstraat  geheel  

Grensstraat  geheel  

Groenelaan  geheel  

Grote Houtweg  geheel  

Halve Maan - parkeerterrein  geheel  

Harmonielaantje  gedeelte toegankelijk vanaf Groenelaan  

Heemskerkerweg  geheel  

Hendrik Burgerstraat  geheel  

Hendrik Mandeweg  geheel  

Hobbesteeg  geheel  

Hofdijkstraat  geheel  

Industrieweg  geheel  

Jacob van Deventerstraat  geheel  

Jan Alsweg  geheel  

Kees Delfsweg  geheel  

Kennemerhof  geheel  

Kerkbeeklaan  geheel  

Kerkstraat  geheel  

Kloosterstraat *  geheel  

Koningshof  geheel  

Koningstraat  tussen Kloosterstraat en Jan Alsweg  

Koningstraat *  tussen Meester van Lingenlaan en Kloosterstraat  

Korte Kerkstraat  geheel  

Markt  geheel  

 
Zie vervolg op volgende pagina. 
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Vervolg geldigheid Algemene parkeervergunning en Zorgverlenersvergunning  

straatnaam  straatdeel  

Meerplein  geheel  

Meerstraat parkeerterrein (niet op langsparkeerplaatsen) 

Meester van Lingenlaan  tussen Koningstraat en Prinsesselaan  

Meijendel  geheel  

Moensplein  geheel  

Montageweg  geheel  

Munnikenweg  geheel  

Neeltje Snijdershof  geheel  

Oever  geheel  

Paasdal  geheel  

Parallelweg  geheel  

Patersweg  geheel  

Peperstraat  Breestraat en Jan Alsweg  

Prins Bernardlaan  geheel  

Prinsesselaan  tussen Zeestraat en Dr. Schuitstraat  

Randweg  geheel  

Ringvaartweg  geheel  

Romerkerkweg tussen Baanstraat en Acacialaan 

Burgerhartstraat  geheel  

Schans  geheel  

Scheijbeecklaan  geheel  

Sint Odulfstraat  geheel  

Sionstraat  geheel  

Spoorsingel  geheel  

Stumphiusstraat  geheel  

Terrein Slangenwegje  geheel  

Touwslagerstraat  geheel  

Trijntje Kemp-Haanstraat  geheel  

Van Borsselestraat  geheel  

Van Breenstraat  geheel  

Van Harencarspelstraat  geheel  

Van Hogendorpstraat  geheel  

Vlietgors  geheel  

Voorstraat  gedeelte dat toegang vormt tot Neeltje Snijdershof  

Wijckermolen  geheel  

Wijkermeerweg  geheel  

Windesheimerstraat  geheel  

Wolff en Dekenstraat  geheel  

Zeestraat  tussen Beeckzanglaan en C.H. Moensstraat  

Zeestraat *  tussen Koningstraat en C.H. Moensstraat  

Zweedselaan  geheel  

* maximaal 30 minuten met parkeerschijf 

 
U kunt NIET met uw vergunning op het Beverplein of op de Breestraat parkeren.  
 
Algemeen  

• Het niet naleven van de voorwaarden behorende bij deze parkeervergunning betekent dat u het 
risico loopt om een Mulderbon of een naheffingsaanslag parkeerbelastingen te krijgen. 

• Indien het adres waarop u ingeschreven staat of waar u het feitelijk gebruik van heeft, of het 
kenteken van het voertuig waarop de vergunning betrekking heeft, wijzigt, dan bent u verplicht 
deze wijziging door te geven aan de gemeente Beverwijk.  

• U kunt uw parkeervergunning zelf aanvragen, opzeggen of wijzigen via www.beverwijk.nl. U kunt 
hiervoor ook langskomen op het Stadhuis. 

http://www.beverwijk.nl/inwoners-ondernemers/onderwerpen-a-z_41520/product/parkeervergunning_351.html

