Informatie van de gemeente Haarlem over het in te voeren parkeerbeleid
Wijkraad: De tekst hieronder bevat het nieuwe parkeerbeleid zoals vastgesteld door de
Gemeenteraad op 20 december 2016. Dit beleid is vastgesteld na inspraak in 2015 en 2016
van alle betrokken partijen, waaronder de Wijkraad Welgelegen, en na behandeling ervan
door de Commissie Beheer op 8 november 2016.
De hieronder staande informatie is afkomstig van www.haarlemparkeert.nl:
Gevolgen voor bewoners in zone C:
http://www.haarlemparkeert.nl/ik-ben-bewoner-van-zonec
Gevolgen voor bewoners in zone B:
http://www.haarlemparkeert.nl/ik-ben-bewoner-van-zoneb
Alle maatregelen:
http://www.haarlemparkeert.nl/gevolgen-nieuw-parkeerbeleid/allemaatregelen
Parkeervergunning voor de eigen auto
Zone C

Zone B

De eerste vergunning per huisadres wordt € 21,20
goedkoper.
De tweede vergunning per huisadres wordt € 50,00
duurder.
De derde vergunning wordt afgeschaft.
Bewoners met (de mogelijkheid tot bezit van) een
privéparkeerplaats hebben geen recht op een
parkeervergunning voor het lagere, eerste tarief.
Bewoners krijgen de mogelijkheid om in plaats van
een vergunning voor het parkeren op straat, te
parkeren in parkeergarages Cronjé en De Dreef. De
kosten hiervoor zijn gelijk aan de kosten voor een
straatvergunning. De regeling is 24 uur per dag geldig
en kent dus geen tijdsbeperking.
Vergunninghouders mogen straks ook parkeren op
plekken in zone C die nu alleen voor betalende
bezoekers zijn bedoeld (met uitzondering van de
aangewezen parkeerplekken bij een aantal
winkelstrips).
Er worden wachtlijsten ingevoerd voor de tweede
vergunning, maar deze worden vooralsnog niet
gebruikt. Pas als mocht blijken dat de overige
maatregelen de parkeerdruk niet voldoende omlaag
brengen, zal de wachtlijst (op buurtniveau)
daadwerkelijk worden toegepast. Dat gebeurt dan
alleen bij de afgifte van nieuwe, nog niet uitgegeven
tweede vergunningen. Een eerste vergunning wordt
altijd afgegeven, mits aan de standaard voorwaarden
wordt voldaan.

De eerste vergunning per huisadres wordt € 21,20
goedkoper.

Er komt een pilot waarbij 225 bewoners in
aanmerking komen voor een bewonersabonnement in
de parkeergarage. Zij kunnen onbeperkt parkeren in
een parkeergarage in de binnenstad (met
uitzondering van de Appelaar) maar moeten daarvoor
wel hun straatvergunning inleveren.

Er worden wachtlijsten ingevoerd voor de eerste
vergunning als blijkt dat de overige maatregelen niet
helpen om de parkeerdruk naar beneden te brengen.
Dat gebeurt dan alleen bij de afgifte van nieuwe, nog
niet uitgegeven vergunningen.

Regeling voor het bezoek
Zone C

Zone B

Er komt een nieuwe bezoekersregeling met een
basisbundel van € 25. Deze bundel is uit te breiden
met 4 extra bundels van ieder € 25. Bij gebruik van de
bezoekersregeling op maandag tot en met vrijdag
tussen 9:00 en 17:00 uur zijn de kosten € 0,12 per
uur, per auto. Bij gebruik in de avonduren en in het
weekend is het uurtarief € 0,25 per auto. Na 23:00
uur en op zondagochtend tot 13:00 uur is parkeren
gratis. Afname vindt plaats in blokken van 15
minuten.
Met deze eurobundel is het mogelijk om overdag
meer dan 1000 uur bezoek te ontvangen. Indien de
regeling alleen ’s avonds en in het weekend wordt
gebruikt ligt het maximum op 500 uur. Binnen deze
ruime regeling is ook voldoende ruimte om
mantelzorgers te kunnen ontvangen of bijvoorbeeld
oppas aan huis.
De gemeenteraad heeft ingestemd met de
voorgestelde regeling maar wil wel voor mensen die
niet digitaal kunnen een alternatief dat net zo
gebruikersvriendelijk is. De alternatieven zullen voor
het zomerreces aan de raad worden gepresenteerd.
Mantelzorgers zullen in de nieuwe bezoekersregeling
gratis kunnen parkeren, al dan niet tot een maximaal
aantal uren.

Bewoners kunnen gebruikmaken van een nieuwe
bezoekersregeling. Er komt een eurobundel
beschikbaar van € 25. Hiermee kan zowel op
maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur
geparkeerd worden als op zondagen vanaf 13:00 uur.
De kosten doordeweeks zijn € 0,12 per uur, per auto.
Op zondag is het tarief € 0,25 per uur, per auto.

Indien alleen doordeweeks gebruik wordt gemaakt
van de bezoekersregeling kan ruim 200 uur bezoek
ontvangen worden.
Op zondag kan maximaal 100 uur bezoek ontvangen
worden.
De gemeenteraad heeft ingestemd met de
voorgestelde regeling maar wil wel voor mensen die
niet digitaal kunnen een alternatief dat net zo
gebruikersvriendelijk is. De alternatieven zullen voor
het zomerreces aan de raad worden gepresenteerd.
Mantelzorgers zullen in de nieuwe bezoekersregeling
gratis kunnen parkeren, al dan niet tot een maximaal
aantal uren.

Parkeren op straat
Zone C
Er wordt betaald parkeren ingevoerd, met een
parkeerduurbeperking van maximaal 1 uur. Uiteraard
geldt deze parkeerduurbeperking niet voor
vergunninghouders en bezoek waarvoor gebruik
wordt gemaakt van de bezoekersregeling.
Het tarief om te parkeren in uw wijk wordt € 3,25.

De tijden voor betaald parkeren worden uitgebreid,
van 21:00 tot 23:00 uur en op zondagen van 13:00 tot
23:00 uur.

Zone B

Het tarief voor straatparkeren in het centrum wordt
verhoogd met € 0,40 om het gebruik van de
parkeergarages te stimuleren.
Het tarief voor een dagkaart voor de Dreefgarage
wordt verlaagd naar € 12,50.
De tijden voor betaald parkeren worden uitgebreid,
van 21:00 tot 23:00 uur en op zondagen van 13:00 tot
23:00 uur.

Handhaving
 Handhaving op parkeeroverlast wordt geïntensiveerd.
Dienstverlening
 De parkeerautomaten beschikken voortaan over moderne betaalmogelijkheden en
kentekenregistratie.





Bewoners kunnen voortaan zelf alle parkeervergunningen aanvragen of wijzigen via de
gemeentesite. Het systeem controleert zoveel mogelijk automatisch of aan de
voorwaarden wordt voldaan.
Diverse technische mogelijkheden zullen worden onderzocht, waaronder de
ontwikkeling van een smartphone applicatie waarmee een vrije parkeerplaats kan
worden gezocht.

