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. 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 voor uzelf en voor uw bezoek. U vraagt de parkeervergunningen aan bij
Coöperatie ParkeerService. ParkeerService voert voor de gemeente Zandvoort al meer taken op
parkeergebied uit.
Wat houdt het nieuwe beleid 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.
U heeft daarom een nieuwe parkeervergunning nodig om in uw wijk te parkeren. Er zijn vier
vergunninggebieden: Centrum, Zuid, Nieuw Noord en Oud Noord. Met een parkeervergunning kunt u in het
gebied parkeren waar u woont. Op de website www.parkeerservice.nl/zandvoort en in de bijgevoegde
folder vindt u een kaartje van de nieuwe gebieden en informatie over alle vergunningen die bewoners en
bedrijven aan kunnen vragen. Dit zijn de belangrijkste vergunningen voor bewoners:
Bewonersvergunning
U kunt voor elke auto een bewonersvergunning aanvragen voor het vergunninggebied waar u ingeschreven
bent. Per adres is de 1e vergunning gratis. De 2e en daaropvolgende bewonersvergunning kost € 120,- per
jaar.
Als u een parkeerplaats op eigen terrein heeft, komt u in aanmerking voor een 2e bewonersvergunning.
Deze parkeervergunning kunt u alleen aanvragen als in uw huishouden minimaal 2 auto's zijn. Bij de
aanvraag geeft u ook het kenteken door van de auto die u op de eigen parkeergelegenheid parkeert.
Heeft u een lease- of bedrijfsauto upload dan bij uw aanvraag:
- een kopie van het leasecontract waarin u wordt genoemd
- of een houdersverklaring waarmee de kentekenhouder (het bedrijf of de leasemaatschappij) verklaart dat
het voertuig exclusief aan u beschikbaar is gesteld.
Hoe gaat het met het ontvangen van bezoek?
Per adres kunt u voor uw bezoek één digitale bezoekersvergunning aanvragen. Met deze vergunning meldt u
online het kenteken van uw gasten aan (maximaal 10 bezoekers tegelijk). Vooraf koopt u parkeertegoed in,
à € 0,30 per uur. U kunt maximaal 500 uur per jaar gebruiken.
Bewonersregeling
Parkeert u wel eens in een ander vergunninggebied? Vraag dan de bewonersregeling aan. U kunt met deze
regeling maximaal 2 uur per dag parkeren in parkeergebieden Zuid en Nieuw Noord. U meldt zelf een
kenteken aan. Zo kunt u de regeling wisselend voor elke auto op uw adres gebruiken. Deze
bewonersregeling kost € 30,00 per jaar.
Mantelzorgvergunning
Als u regelmatig mantelzorg ontvangt, vraag dan de mantelzorgvergunning aan voor € 60,00 per jaar. Met

deze vergunning kunnen uw mantelzorgers afwisselend parkeren. Per keer kan er één kenteken aangemeld
worden.
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.
1.
2.
3.
4.

Ga naar www.parkeerservice.nl/zandvoort.
Vervolgens gaat u naar vergunningen en kiest u voor vergunning aanvragen.
Kies de vergunning die u nodig heeft, en vraag uw vergunning(en) met uw DigiD in het E-loket aan.
De 1e bewonersvergunning is gratis. De andere vergunningen betaalt u via iDeal. De vergunningen
zijn vanaf 1 juli geldig.

Inloopbijeenkomsten
Er zijn 3 momenten georganiseerd waarop u vragen kunt stellen over het parkeerbeleid.
• 3 juni van 14.00 tot 16.00 uur in het 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

