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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. Daarnaast maakt de bekende papieren vergunning plaats voor een
digitale vergunning op kenteken. Met deze brief informeren wij u over het aanvragen van een nieuwe
digitale parkeervergunning. U vraagt de parkeervergunningen aan bij Coöperatie ParkeerService.
ParkeerService voert voor de gemeente Zandvoort al meer taken op parkeergebied uit.
Wat houdt het nieuwe parkeerbeleid voor u in?
Vanaf 1 juli is betaald parkeren in heel Zandvoort van maandag tot en met zondag van 10.00 tot 22.00 uur.
Er zijn vier vergunninggebieden: Centrum, Zuid, Nieuw Noord en Oud Noord. U kunt een parkeervergunning
aanvragen in het vergunninggebied waar uw bedrijf gevestigd is of waar uw werkzaamheden zijn. Op de
website www.parkeerservice.nl/zandvoort en in bijgevoegde folder vindt u een kaartje van de
vergunninggebieden.
Welke vergunningen zijn er voor bedrijven?
Bedrijfsvergunning
Als uw bedrijf in een van de vergunninggebieden is gevestigd, dan kunt u een bedrijfsvergunning aanvragen
voor € 180,00 per jaar. Per 3 fulltime werknemers (96 werkuren per week) is dat één bedrijfsvergunning.
Bij deze vergunning meldt u zelf een kenteken aan, en kunt u de vergunning afwisselend voor meerdere
voertuigen gebruiken. Heeft u eigen parkeergelegenheid dan wordt dit in mindering gebracht op het aantal
vergunningen. De huidige werknemersvergunning stopt per 1 juli a.s..
Heeft u een toeristisch verblijf?
De hotel- en toeristenvergunning voor uw gasten verdwijnt. Uw gasten kunnen voortaan zelf op de website
van ParkeerService een parkeerplaats reserveren in parkeergarage Centrum (LDC) of op parkeerterrein De
Zuid. Daar zijn lagere tarieven voor dag-, week- en maandkaarten. Op Boulevard Barnaart geldt ook een
lager uur- en dagtarief.
Hulpverlenersvergunning
Voor professionele zorgverleners is er de hulpverlenersvergunning voor € 90,00 per jaar. Deze kunt u
aanvragen als u in de vergunninggebieden zorg verleent. Upload bij uw aanvraag een inschrijving bij de KvK
of uw BIG registratie waaruit blijkt dat u zorg verleent. U meldt zelf een kenteken aan op uw vergunning en
kunt in alle vergunninggebieden parkeren.

Werkparkeervergunning
Heeft u uw voertuig nodig bij het uitvoeren van het werk, bijvoorbeeld als aannemer, schilder of
cateringbedrijf? Vraag dan de werkparkeervergunning aan. Deze vergunning is voor één vast kenteken, is te
gebruiken in alle vergunninggebieden en wordt voor de duur van de werkzaamheden toegekend. De
werkparkeervergunning kost € 15,00 per maand.
Vraag uw parkeervergunning direct aan!
In verband met het grote aantal vergunningen, vragen wij u de aanvraag zo snel mogelijk in te dienen. Als u dit
vóór 15 juni 2022 doet, kan uw aanvraag en eventuele betaling op tijd verwerkt worden en heeft u op tijd een
geldige vergunning. Bij latere aanvragen kunnen wij dit niet garanderen.
U vraagt een vergunning aan op de volgende manier:
1. Ga naar www.parkeerservice.nl/zandvoort.
2. Vervolgens gaat u naar vergunningen en kiest u voor vergunning aanvragen.
3. Kies de vergunning die u nodig heeft en vraag deze aan via het online aanvraagformulier.
4. Bij toewijzing ontvangt u een factuur. Na het verwerken van de betaling informeren we u hoe u de
vergunning vanaf 1 juli kunt gebruiken.
Hoe gebruikt u een digitale vergunning?
Bij de meeste vergunningen registreert u na toewijzing zelf online een kenteken. In de toewijzing en op de
website leest u hoe dit gaat en hoe u een ander kenteken aanmeldt.
U krijgt geen papieren vergunning, het registreren van een kenteken is voldoende. De handhavers kunnen
vervolgens controleren of het kenteken van een geparkeerde auto is geregistreerd.
Inloopbijeenkomsten
Er zijn 3 momenten georganiseerd waarop u vragen kunt stellen over het parkeerbeleid.
• 3 juni van 14.00 tot 16.00 uur Pluspunt, Flemingstraat 55, Zandvoort
• 8 en 14 juni in de Blauwe Tram van 19.00 tot 21.00 uur, Louis Davids Carré 1, Zandvoort
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

