Aan de bewoners van
<STRAAT><TOEV>
<POSTCODE> <PLAATS>

Datum:

Mei 2022

Betreft:

Vergunningparkeren per
1 juli 2022

Geachte heer/mevrouw,
Per 1 juli 2022 geldt in heel Zandvoort een nieuw parkeerbeleid. Dat is nodig omdat door de groei van
toerisme de parkeerdruk toeneemt. Vanaf deze datum is betaald parkeren in heel Zandvoort van maandag
tot en met zondag van 10 tot 22 uur, met uitzondering van Bentveld. Hier geldt geen parkeerregulering,
parkeren in Bentveld blijft dus gratis. U kunt in alle parkeergebieden in Zandvoort betaald parkeren bij de
parkeerautomaat of via belparkeren. Als u regelmatig in Zandvoort Zuid of Nieuw Noord parkeert kunt u
een bewonersregeling aanvragen bij Coöperatie ParkeerService. ParkeerService voert voor de gemeente
Zandvoort al meer taken op parkeergebied uit.
Bewonersregeling
Er zijn vier vergunninggebieden: Centrum, Zuid, Nieuw Noord en Oud Noord. Op de website
www.parkeerservice.nl/zandvoort en in bijgevoegde folder vindt u een kaartje van de vergunninggebieden.
Parkeert u regelmatig in vergunninggebied Zuid of Nieuw Noord? Vraag dan een bewonersregeling aan. Met
deze bewonersregeling kunt u maximaal 2 uur per dag parkeren in Zuid en Nieuw Noord. De
bewonersregeling is niet te gebruiken voor vergunninggebied Centrum en Oud Noord. U meldt op deze
vergunning zelf een kenteken aan. Zo kunt u de vergunning wisselend voor elke auto op uw adres
gebruiken. Deze bewonersregeling kost € 30,00 per jaar.
Van 1 maart tot 1 november betaalt u op straat € 3,50 per uur. In de parkeergarage in het centrum, op
parkeerterrein De Zuid en langs Boulevard Barnaart parkeert u goedkoper, € 2,50 per uur. Hier geldt ook
een aantrekkelijk dagtarief van € 15,00. Bij de sportvelden in Nieuw Noord betaalt u € 1,50 per uur. Van 1
november tot 1 maart gelden lagere tarieven.
Bewonersregeling aanvragen?
U vraagt de bewonersregeling aan op de volgende manier:
1. Ga naar www.parkeerservice.nl/zandvoort.
1. Vervolgens gaat u naar vergunningen en kiest u voor vergunning aanvragen.
1. Kies voor bewonersregeling en vraag deze met uw DigiD in het E-loket aan.
1. U betaalt de vergunning via iDeal.
Meer informatie
Heeft u vragen over deze brief? Het Klantcontactcentrum van ParkeerService helpt u verder. Stuur een email naar info.zandvoort@parkeerservice.nl of bel tijdens kantooruren met (033) 247 3000. Alle informatie
over de parkeervergunningen vindt u op de website: www.parkeerservice.nl/zandvoort.
Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van Zandvoort
Coöperatie ParkeerService U.A.
Medewerkers team Parkeerrechten

