Voorwaarden Parkeervergunningen 2017
Digitale parkeervergunning
Wanneer u een parkeervergunning of ontheffing heeft aangevraagd is deze na ontvangst van de
betaling direct te gebruiken. Handhaving gaat via het kenteken en niet meer via een
papierenvergunning. U bent zelf verantwoordelijk voor de registratie van de juiste gegevens
waaronder het kenteken.
Als u parkeert met een ander voertuig dan waar u de vergunning of ontheffing voor heeft
aangevraagd dan staat dit gelijk aan parkeren zonder vergunning. U ontvangt dan een boete
(naheffingsaanslag).
Algemene geldigheid vergunningen
Het betaald parkeren, en daardoor de geldigheid van de parkeervergunningen, geldt voor de hele
binnenstad van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 21.00
uur (koopavond) Dit geldt dus ook voor alle vergunningen en ontheffingen (m.u.v. de Algemene
Ontheffing die op zaterdag niet geldig is). Het voertuig moet altijd geparkeerd worden in een
parkeervak dan wel op het daarvoor geldende weggedeelte.
Geldigheid parkeren tijdens Maandagmarkt
Vergunninghouders die normaliter de auto parkeren in het gebied van de maandagmarkt moeten er
voor zorgen dat zij de auto tijdig verplaatst hebben.
Geldigheid parkeerlocatie Van Heutszplein
Het Van Heutszplein is ook aangewezen als evenementenlocatie. U moet er dus rekening mee
houden dat op bepaalde momenten niet kan worden geparkeerd op het Van Heutszplein.
Geldigheid Bewonersvergunning/Zakelijke vergunning
De parkeervergunning is geldig voor de betaald parkeerzone in de hele binnenstad (globaal van
IJssel tot en met de Ebbingestraten). De parkeervergunning is niet geldig op betaalde
parkeerplaatsen/ vakken op de Nieuwe Markt.
Geldigheid Algemene Vergunning
De Algemene Vergunning mag uitsluitend worden gebruikt door de aanvrager voor de uitoefening van
spoedeisende werkzaamheden in de zorg. Met deze Algemene Vergunning mag ook geparkeerd
worden op parkeerlocatie de “Nieuwe Markt”.
Geldigheid Algemene Ontheffing
De algemene parkeerontheffing is geldig van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 20.00 uur
en vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur (niet geldig op Zaterdag). De Algemene Ontheffing geldt voor
parkeerplaatsen in de Binnenstad ten behoeve van de uitoefening van werkzaamheden waarbij de
aanwezigheid van het voertuig in de directe nabijheid noodzakelijk is. Het voertuig moet geparkeerd
worden in een parkeervak of op het daartoe bestemde weggedeelte. Deze ontheffing mag niet
gebruikt worden voor privé doeleinden.
Met deze Algemene Ontheffing mag ook geparkeerd worden op parkeerlocatie de “Nieuwe Markt”.
Geldigheid Ambulante Vergunning
De ambulante vergunning is een extra parkeervergunning die bepaalde bedrijven naast hun reguliere
parkeervergunning kunnen aanvragen, omdat zij ambulante werkzaamheden uitvoeren. Voor een
ambulante vergunning komen uitsluitend een (gelimiteerde) lijst aan soorten bedrijven in aanmerking.
De geldigheid is overeenkomstig de Vergunning Zakelijk.
Met deze Ambulante Vergunning mag ook geparkeerd worden op parkeerlocatie de “Nieuwe Markt”.

Geldigheid Marktontheffing
De Marktontheffing is geldig voor de op de vergunning aangewezen plaats en tijdstip. De ontheffing
geldt voor marktkooplieden waarbij, ten behoeve van de uitoefening van werkzaamheden, de
aanwezigheid van het voertuig in de directe nabijheid noodzakelijk is. De ontheffing is niet bestemd
voor privé gebruik.
Geldigheid Ontheffing service verlenende bedrijven
De Ontheffing service verlenende bedrijven is geldig voor de op de vergunning aangewezen plaats en
tijdstip.
De ontheffing mag alleen worden gebruikt ten behoeve van de onmiddellijke uitvoering van
werkzaamheden, waarbij de aanwezigheid van het voertuig in de directe nabijheid noodzakelijk is.
De ontheffing mag niet voor privédoeleinden worden gebruikt.
Service verlenende Ontheffingen kunnen worden verstrekt op papier zonder kenteken.
Parkeerbeleid 2016
Op de website www.kampen.nl vind u meer informatie over het parkeerbeleid in de gemeente
Kampen.
Overige Voorwaarden
Verhuizing
Als er sprake is van een verhuizing en u heeft deze doorgegeven bij het team Burgerzaken dan werkt
dit automatisch door voor uw parkeervergunning. Op het moment dat u gaat verhuizen buiten het
vergunninggebied dan wordt de parkeervergunning ingetrokken en heeft u recht op restitutie van de
resterende maanden van het belastingjaar.
Regeling vervangende of nieuwe auto
Op het moment dat u (tijdelijk) in het bezit bent van een nieuw voertuig dan moet het kenteken
behorende bij uw parkeervergunning of ontheffing worden aanpast. Dit kunt u digitaal doen via de
website www.kampen.nl of door bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Kampen langs te
komen.
Beëindiging
Als u de parkeervergunning of ontheffing niet meer nodig heeft dan kunt u de vergunning intrekken via
de website www.kampen.nl. Er bestaat aanspraak op restitutie voor het aantal nog overgebleven volle
kalendermaanden.
Juistheid van gegevens
Indien blijkt dat vergunning is verstrekt op basis van onjuist verstrekte informatie, wordt de vergunning
ingetrokken en wordt proces-verbaal opgemaakt.
Vragen
Als u vragen heeft kunt u telefonisch contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de
gemeente Kampen op telefoonnummer 14038. Het KCC is bereikbaar op maandag, dinsdag en
donderdag van 8.30 – 17.00 uur, op woensdag 8.30 – 20.00 uur en op vrijdag van 8.30 – 16.00 uur.
U kunt ook een e-mail sturen naar kcc@kampen.nl

