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Welkom en opening

Marjan van den Hoek, wijkmanager

Indeling informatieavond

• Welkom

• Presentatie 

• Vragen stellen via de chatfunctie

• Beantwoording vragen

• Einde 



Even voorstellen

• Jelger de Haas, adviseur Verkeer

• Edward Kruidhof, adviseur Parkeren

• Regilio Emanuel, juridisch medewerker Parkeren

• André Ruijter, technisch specialist Parkeren

• Erik Kraaijeveld, adviseur Parkeren

• Marjan van den Hoek, wijkmanager



Aanleiding informatieavond

• Bewoners hebben handtekeningen verzameld en 
de gemeente gevraagd betaald parkeren in te 
voeren

• Het verzoek voldoet aan de eisen:

• bezettingsgraad is hoger dan 85%

• gebied heeft minstens 150 parkeerplaatsen

• minstens 15% van de parkeerders is niet op 
bezoek in het gebied

• er zijn minimaal 50 handtekeningen 



Doel informatieavond

• Informeren wat invoeren van betaald parkeren 
betekent

• Uitleg geven over de vervolgstappen

• Enquête

• Uitslag

• Zwaarwegend advies college



Gebied Indische Buurt-Zuid

• Balistraat 

• Eerste Reedwarsstraat  

• Lombokstraat

• Oranjestraat

• Tweede Reedwarsstraat



Gebied Indische Buurt-Zuid

173 parkeerplaatsen



Parkeerdrukmeting

• 2x per jaar (maart, september)

• Donderdagnacht (00:00 – 02:00 uur)

• Donderdagochtend (09:30 – 11:30 uur)

• Donderdagmiddag (13:30 – 15:30 uur)

• Donderdagavond (18:30 – 20:20 uur)

• Zaterdagochtend (10:00 – 12:00 uur)

• Zaterdagmiddag (13:30 – 15:30 uur)

• Zaterdagavond (18:30 – 20:30 uur)

• Zondagmiddag (13:30 – 15:30 uur)



Parkeerdruk
donderdagmiddag 12 maart 2020



Parkeerdruk
donderdagavond 12 maart 2020



Parkeerdruk
zaterdagmiddag 14 maart 2020



Parkeerdruk
donderdagmiddag 17 september 2020



Parkeerdruk
donderdagavond 17 september 2020



Parkeerdruk
zaterdagavond 19 september 2020



Parkeerdruk
zondagmiddag 20 september 2020



Voorstel invoeren betaald 
parkeren
Samenvoegen met bestaande sector F 
(Transvaalbuurt)

• totaal ± 645 parkeerplaatsen

• verdeling parkeerdruk

• uitwijkmogelijkheden (naar bestaande sector F)

• invoering per 1 oktober 2021

• huidige vergunningtarieven



Sectorindeling parkeren 
vergunninghouders

Huidige situatie



Sectorindeling parkeren 
vergunninghouders

Nieuwe situatie (voorstel)



Betaald parkeren

In het gebied wordt betaald parkeren ingesteld:

• Van maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur 
tot 22.00 uur en op zondag van 12.00 uur tot 
17.00 uur is parkeerbelasting verschuldigd voor 
het parkeren van een motorvoertuig

• Parkeervergunning sector F

• Bezoekersregeling 

• Mantelzorgregeling

• Betaald parkeren 

• Tarief 2021 € 1,80 per uur (raadsvoorstel 

per 1 september 2021 € 2,10 per uur)

• Maximale parkeertijd 13 uur (= 24 uur)

• Parkeerautomaat of mobiel parkeren



Feestdagen

Op onderstaande feestdagen hoeft geen 
parkeerbelasting te worden voldaan:

• Nieuwjaarsdag

• Eerste Paasdag

• Eerste Pinksterdag

• Eerste Kerstdag



Parkeervergunningen

• Bewonersvergunning

• Zakelijke vergunning



Bewonersvergunning

Een vergunning, afgegeven op kenteken, voor 
bewoners van een zelfstandige woning gelegen in 
een vergunninghouderssector, geldig voor 6 
maanden:

• 1e Bewonersvergunning

• 2e Bewonersvergunning

• Bewonersvergunning (met parkeergelegenheid op eigen 

terrein)



Bewonersvergunning

Per zelfstandige woning maximaal 2 vergunningen

• Het aantal per adres te verlenen vergunningen 
wordt verminderd met het aantal 
parkeerplaatsen op eigen terrein (POET)

• Eerste vergunning wordt altijd verleend 

• Tweede vergunning alleen als er voldoende 
plaats is (er kan een wachtlijst van toepassing zijn) 

• Per vergunning maximaal 2 kentekens

• Kentekenswitch 2Park



Zakelijke vergunning

Een vergunning, afgegeven op kenteken, bestemd 
voor een bedrijf in een vergunninghouderssector, 
geldig voor 6 maanden:

• 1e Zakelijke vergunning

• 2e Zakelijke vergunning

• Zakelijke vergunning (met parkeergelegenheid op eigen 

terrein)



Zakelijke vergunning

Per bedrijf maximaal 2 vergunningen

• Het aantal per adres te verlenen vergunningen 
wordt verminderd met het aantal 
parkeerplaatsen op eigen terrein (POET)

• Eerste vergunning wordt altijd verleend 

• Tweede vergunning alleen als er voldoende 
plaats is (wachtlijst)

• Per vergunning maximaal 4 kentekens

• Kentekenswitch 2Park



Tarief bewonersvergunning

In 2021 zijn de kosten per maand:

• 1e Bewonersvergunning € 10,-

• 2e Bewonersvergunning € 23,71*

• Bewonersvergunning (met parkeergelegenheid op eigen 

terrein) € 23,71*

*op basis van het coalitieakkoord in 2023 ca. € 30,- (excl. 
inflatiecorrectie)



Tarief bewonersvergunning 
toekomstige gebieden

Kosten per maand:

• 1e Bewonersvergunning € 5,-

• 2e Bewonersvergunning € 10,-

• Bewonersvergunning (met parkeergelegenheid op eigen 

terrein) € 10,-

Deze tarieven zijn niet van toepassing voor het huidige voorstel 
invoeren betaald parkeren Indische Buurt-Zuid.



Tarief zakelijke vergunning

In 2021 zijn de kosten per maand:

• 1e Zakelijke vergunning € 29,99

• 2e Zakelijke vergunning € 59,98

• Zakelijke vergunning (met parkeergelegenheid 
op eigen terrein) € 29,99



Aanvragen 
parkeervergunning

• Op het P-loket

• www.dordrecht.nl/p-loket

• Inloggen met Digid (bewoners) 

• Inloggen met eHerkenning of 
gebruikersnaam/wachtwoord (bedrijven)

• Hier beheert u zelf de vergunning(en)

• Gratis kenteken(s) wijzigen

• Aanvraag en verlenging betalen

• Aanvraag overige parkeerproducten



Parkeren op eigen terrein 
(POET)

• Een parkeerplaats op eigen terrein dient ten 
minste 2,30 meter bij 5,50 meter en een 
parkeerplaats in een garage dient ten minste 
2,65 meter bij 5,50 meter te zijn

• Op een parkeerplaats, deel uitmakende van 
een bouw- of omgevingsvergunning, op een 
terrein of in een garage waarover de 
aanvrager kan beschikken waar in het kader 
van de verleende bouw of omgevings-
vergunning is overeengekomen dat deze is 
(zijn) bedoeld als parkeergelegenheid voor 
het gebouw waarvoor de bouw- of 
omgevingsvergunning is verleend, zijn de 
genoemde afmetingen van de parkeerplaats 
niet van toepassing



Parkeren op eigen terrein 
(POET)

• (een) parkeerplaats(en) op een terrein of in een 
garage waarover de aanvrager kan beschikken 
op grond van eigendom, erfpacht, huur of 
ingebruikgeving; of

• (een) parkeerplaats(en) waarover de aanvrager 
kan beschikken op een terrein of in een garage 
waar in het kader van de verleende bouw- of 
omgevingsvergunning is overeengekomen dat 
deze is (zijn) bedoeld als parkeergelegenheid 
voor het gebouw waarvoor de bouw- of 
omgevingsvergunning is verleend; of

• (een) voormalige parkeerplaats(en) op eigen 
terrein die door of vanwege de aanvrager een 
andere bestemming dan die van parkeerplaats 
heeft gekregen



Bezoekersregeling

U wilt uw bezoek voordelig bij u in de buurt op 
straat laten parkeren? 

• Gebruik dan de digitale bezoekersregeling

• Met de webapp 2Park meldt u het kenteken van 
uw bezoek aan en af

• Dit kunt u doen via uw smartphone, tablet of 
computer

• Per jaar schaft u hiervoor een parkeertegoed aan 
(in 2021 maximaal € 80,-)

• Niet gebruikt tegoed gaat mee naar volgend 
jaar

• De gemaakte kosten (in 2021 € 0,42 per uur) rekent 
u per minuut af 



Mantelzorgregeling

Mantelzorgers die iemand verzorgen in een gebied 
met betaald parkeren kunnen gratis parkeren. 
U ontvangt 400 uur parkeertegoed. Dit is gratis en 
1 jaar geldig.

Wat is hiervoor nodig?

• Een parkeerverklaring van MEE Mantelzorg

• Aanvraag mantelzorgregeling via het Digitaal 
Loket

• De webapp 2Park

• U meldt het kenteken van uw mantelzorger 
aan en af



Parkeerautomaten

• In het gebied worden 
4 parkeerautomaten 
geplaatst



Locatie parkeerautomaten



Tarief parkeerautomaat

• Tarief 2021 
€ 1,80 per uur 
(raadsvoorstel per 
1 september 2021 
€ 2,10 per uur)

• Maximale parkeertijd 
13 uur (= 24 uur)

• Betaalpas en 
muntgeld



Mobiel parkeren

U registreert zich eenmalig bij een aanbieder 
(provider) van mobiel parkeren. 

• u meldt zich aan via een aanbieder van mobiel 
parkeren

• u geeft de gebiedscode door via de app op uw 
smartphone 

• u meldt zich af bij de aanbieder zodra u de 
parkeerplaats met uw auto verlaat

Enkele providers

http://www.yellowbrick.nl/
http://www.park-line.nl/


Zone betaald parkeren (vergunninghouders toegestaan)

Bebording betaald parkeren



In het gebied wordt een parkeerverbod ingevoerd. 
Parkeren is alleen toegestaan in de aangegeven 
parkeervakken.

Parkeerverbodzone



Handhaving

Medewerkers van handhaving scannen het 
kenteken van de geparkeerde voertuigen en 
controleren of voor het betreffende kenteken een 
geldig parkeerrecht actief is.

Is er geen parkeerrecht actief? Dan wordt een 
naheffingsaanslag opgelegd (in 2021 € 67,10).

Daarnaast controleert handhaving op het 
parkeerverbod en overige feiten.



Online enquête

Het invoeren van betaald parkeren gebeurt alleen 
als er voldoende draagvlak is. Om het draagvlak te 
meten, wordt door het Onderzoekcentrum 
Drechtsteden een online enquête gehouden onder 
inwoners en ondernemers van de betreffende 
gebieden. 

• Morgen ontvangt u hiervoor per adres één brief 
met gebruikersnaam en wachtwoord voor een 
online vragenlijst

• U kunt de online vragenlijst t/m 9 juni invullen 
via: www.onderzoekscentrumdrechtsteden.nl



Online enquête

Het is belangrijk dat u aangeeft of u voor- of 
tegenstander bent van de invoering van betaald 
parkeren. De uitkomst wordt bepaald op basis van 
het aantal uitgebrachte stemmen. Er is geen 
minimum aantal respondenten vereist. Van een 
meerderheid is sprake bij 50%+1.

Voorstander 

• U stemt in met het voorstel invoeren betaald 
parkeren per 1 oktober 2021

• Samenvoegen met sector F

• Huidige vergunningtarieven

Tegenstander

• U stemt tegen het voorstel invoeren betaald 
parkeren per 1 oktober 2021



Online enquête

De uitslag gaat als een zwaarwegend advies naar 
het college van burgemeester en wethouders. 
Er zijn twee mogelijkheden:

• Een meerderheid (50%+1) is voorstander. In dat 
geval adviseren wij het college om per 1 oktober 
2021 betaald parkeren in te voeren. 

• Een meerderheid stemt tegen. Dan voeren we 
geen betaald parkeren in. 



Vervolgstappen

• Online enquête

• 27 mei t/m 9 juni

• Brief met uitslag enquête 

• Collegebesluit

• Brief met besluit en vervolg



Vragen?

• Via de chatfunctie

• Vragen die vanavond niet behandeld zijn, zullen 
in de loop van volgende week (31 mei t/m 4 
juni) via e-mail beantwoord worden

De presentatie wordt verzonden aan de 
ingeschreven deelnemers van deze 
informatieavond.

Presentatie ontvangen maar niet ingeschreven? 
Mail dan naar parkeerbeleid@dordrecht.nl

Website: www.dordrecht.nl/parkeerregulering

Telefonisch: 14078


