
 
BELEIDSREGELS VOOR HET VERLENEN VAN ONTHEFFING VAN HET VERPLICHTE GEBRUIK
VAN EEN PARKEERSCHIJF IN DE PARKEERSCHIJFZONE IN MALDEN

ARTIKEL I. BEGRIPSOMSCHRIJVING

a. Parkeerschijfzone: Dat gedeelte van Malden dat als zodanig door het college van B&W is aangewezen.
Binnen de parkeerschijfzone geldt op de plaatsen voorzien van een blauwe streep op maandag tot en
met zaterdag van 8:00 tot 18:00 uur en op vrijdagavond van 18:00 tot 21:00 uur een maximum
parkeerduur van 2 uren;

b. Parkeerontheffing: ontheffing van het verplichte gebruik van een parkeerschijf, zodat de maximum
geldende parkeerduur in de parkeerschijfzone, voor het voertuig ten behoeve waarvan ontheffing is
verleend, niet van kracht is; 

c. Bewoners: personen die staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie op een adres
binnen de parkeerschijfzone;  

d. Bedrijven: alle instellingen waar bedrijfs- of beroepsmatig werkzaamheden worden verricht;

e. Eigen parkeergelegenheid: dat gedeelte van het eigen terrein dat kan worden aangewend voor het
plaatsen van een motorvoertuig, waarbij in ieder geval wordt uitgesloten dat gedeelte van het eigen
terrein waarop een recht van overpad berust en waar, door de plaatsing van een motorvoertuig de
doorgang ernstig wordt belemmerd. Tevens wordt hieronder verstaan parkeerruimte in de nabijheid
van de woning die exclusief bedoeld is voor het plaatsen van het motorvoertuig van de bewoner van
de betreffende woning (bijvoorbeeld een parkeergarage onder een appartementen-complex);

f. Openbare particuliere parkeerterreinen: parkeerterreinen die eigendom zijn van particulieren, maar
die op basis van overeenkomsten tussen gemeente en eigenaar gebruikt worden als openbare
parkeerterreinen en die niet als particulier terrein herkenbaar zijn;

g. Eigen motorvoertuig: onder het eigen motorvoertuig wordt begrepen een personenauto die eigendom
is van de bewoner of die aantoonbaar aan hem voor permanent gebruik ter beschikking is gesteld.

ARTIKEL II. ALGEMENE BEPALINGEN

a. Deze beleidsregels gaan in op 1 januari 2006;

b. Parkeerontheffingen zijn kentekengebonden;
 
c. De parkeerontheffingen worden per kalenderjaar uitgegeven en zijn twee jaar geldig. De einddatum

wordt door de gemeente op de parkeerontheffing aangebracht;

d. De kosten voor het aanvragen van een ontheffing bedragen € 31,- en dienen bij het indienen van de
aanvraag voldaan te worden;

e. De kosten voor het aanvragen van een tijdelijke ontheffing bedragen € 15,50  en dienen bij het
indienen van de aanvraag voldaan te worden;



f. Indien zich gedurende de geldigheidsduur van de ontheffing een wijziging voordoet in de gegevens
die op het aanvraagformulier dienen te worden vermeld, dient de ontheffinghouder het college van
burgemeester en wethouders te verzoeken de ontheffing te wijzigen;

g. De kosten voor wijzigingen gedurende de looptijd van de ontheffing bedragen € 15,50, te voldoen bij
het indienen van het verzoek tot wijziging; 

h. Verlengen van de geldigheidsduur van de parkeerontheffing kan schriftelijk plaatsvinden indien geen
andere wijzigingen plaats vinden. De kosten van verlenging bedragen € 15,50, te voldoen bij het
indienen van de aanvraag tot verlening.

ARTIKEL III. BEWONERS

a. Bewoners, als bepaald in artikel I van deze beleidsregels, die wonen in het gebied op bijgevoegd
kaartje, en die niet beschikken over eigen parkeergelegenheid kunnen in aanmerking komen voor een
parkeerontheffing voor het eigen motorvoertuig. Per woning wordt maximaal 1 ontheffing afgegeven.  

b. Voor andere dan eigen motorvoertuigen, als bepaald in artikel I van deze beleidsregels, wordt geen
parkeerontheffing verleend;

ARTIKEL IV. BEDRIJVEN

a. Bedrijven, die tijdelijk gedurende een langere tijd dan de maximum geldende parkeerduur hun
werkzaamheden moeten uitoefenen op 1 of meer locaties binnen de parkeerschijfzone, komen,
wanneer er een noodzaak aanwezig is de auto bij de hand te hebben, in aanmerking voor een
tijdelijke ontheffing op kenteken die uitsluitend gebruikt mag worden tijdens en ten behoeve van de
werkzaamheden;

b. In geval van een tijdelijke parkeerontheffing brengt de gemeente op de ontheffing een “T” aan,
evenals de vervaldatum van de betreffende ontheffing en de dagen waarop de ontheffing geldig is;

ARTIKEL V. OPENBARE PARKEERPLAATSEN RABOBANK

a. Naast parkeerontheffingen die worden verstrekt op de wijze als in deze beleidsregels beschreven,
worden ook parkeerontheffingen op grond van een overeenkomst met de Rabobank verstrekt. Op
deze parkeerontheffingen zijn de bepalingen onder II b t/m g, III, IV, VI, VII, VIII en IX niet van
toepassing. Het aantal te verlenen ontheffingen bedraagt 2/3 van het aantal parkeerplaatsen op
grond van de Rabobank dat aangeduid wordt middels blauwe markering, met een maximum aantal
van 20 stuks.

b. Op parkeerontheffingen verstrekt op basis van overeenkomsten zoals beschreven in artikel V lid a
wordt door de gemeente de bedrijfsnaam aangebracht alsmede de dagen waarop de ontheffing
geldig is.

c. De parkeerplaatsen gelegen in de inham aan de zijde van de Rijksweg, 9 stuks, maken geen deel uit
van de parkeerschijfzone.



ARTIKEL VI. OPENBARE PARKEERPLAATSEN MAATSCHAP RAEDSTAETE

a. Naast parkeerontheffingen die worden verstrekt op de wijze als in deze beleidsregels beschreven,
worden ook parkeerontheffingen op grond van een overeenkomst met Maatschap Raedstaete
verstrekt. Op deze parkeerontheffingen zijn de bepalingen onder II b t/m g, III, IV, V, VII, VIII en IX
niet van toepassing. Het aantal te verlenen ontheffingen bedraagt 9.

b. Op parkeerontheffingen verstrekt op basis van overeenkomsten zoals beschreven in artikel VI lid a
wordt door de gemeente de naam van de maatschap aangebracht alsmede de dagen waarop de
ontheffing geldig is.

ARTIKEL VII. ONTHEFFINGEN GEZONDHEIDSCENTRUM 

a. Naast parkeerontheffingen die worden verstrekt op de wijze als in deze beleidsregels beschreven,
wordt ook een parkeerontheffing verstrekt aan elke huisarts van het gezondheidscentrum. Op deze
parkeerontheffingen zijn de bepalingen onder IIb, III, IV, V, VI, VIII, en IX b en c niet van
toepassing.

b. Naast parkeerontheffingen die worden verstrekt op de wijze als in deze beleidsregels beschreven,
wordt ook een parkeerontheffing verstrekt aan 2 verloskundigen van het gezondheidscentrum. Op
deze parkeerontheffingen zijn de bepalingen onder IIb, III, IV, V, VI, VIII, en IX b en c niet van
toepassing.

c. Op parkeerontheffingen zoals beschreven in artikel VII lid a wordt door de gemeente de term
“huisarts” aangebracht alsmede de dagen waarop de ontheffing geldig is. 

d. Op parkeerontheffingen zoals beschreven in artikel VII lid b wordt door de gemeente de term
“verloskundige” aangebracht alsmede de dagen waarop de ontheffing geldig is.

ARTIKEL VIII. ONTHEFFING TOEZICHTHOUDER 

Naast parkeerontheffingen die worden verstrekt op de wijze als in deze beleidsregels beschreven, wordt
ook een parkeerontheffing verstrekt aan de toezichthouder(s) in verband met het uitvoeren van de
werkzaamheden.

ARTIKEL IX. RICHTLIJNEN VOOR AANVRAAG EN AFGIFTE VAN ONTHEFFINGEN

a. De aanvraag van een ontheffing geschiedt door het inleveren van een volledig ingevuld en
ondertekend aanvraagformulier; 

b. Bij de aanvraag van een parkeerontheffing dient een kopie van het kentekenbewijs te worden
overlegd;

c. Bij het afhalen van de toegekende parkeerontheffing dient deel 1B (oude deel II) van het
kentekenbewijs te worden getoond;

Aldus vastgesteld in de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders op 22 november
2005.
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