
RAADSBESLUIT  
  

  

De raad van de gemeente Veenendaal;  

  

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 augustus 2019, nummer  

  

  

Overwegende dat  

• het wenselijk is regels te stellen aan het parkeren in verband met de parkeerregulatie in het 

centrum en de ring daarbuiten;  

• de raad besloten heeft tot het trendmatig verhogen van de parkeertarieven;  

  

Gelet op  

Artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening Veenendaal;  

  

Besluit  

vast te stellen de Verordening tot derde wijziging van de Verordening parkeerbelastingen 

Veenendaal  (3e wijziging Verordening parkeerbelastingen Veenendaal)..  

  

Artikel I  Wijziging verordening  
De Verordening parkeerbelastingen Veenendaal wordt als volgt gewijzigd.  

  

A.  In Bijlage 1 Tarieventabel wordt de tekst na artikel 1 vervangen door:  

2. Tarieven parkeren bij parkeerapparatuur  

Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de 

Verordening parkeerbelastingen Veenendaal bedraagt:  

  

Product      Tarief  Reguleringstijd  

Zone A –Binnen centrumring    € 2,56 per uur 

Op maandag tot en met zaterdag 
van 09:00 uur tot en met 20:00 
uur en daarnaast op 
vrijdagavonden en andere 
koopavonden van 20:00 tot en 
met 22:00 uur 

Parkeerterrein 

  € 2,10 per uur 

Op maandag tot en met zaterdag 
van 09:00 uur tot en met 20:00 
uur en daarnaast op 
vrijdagavonden en andere 
koopavonden van 20:00 tot en 
met 22:00 uur 

Theater/Duivenweide  

Parkeerterrein 
Theater/Duivenweide 

  € 6,14 maximum dagtarief   Op maandag tot en met vrijdag 

Parkeerterrein  
  € 7,68 maximum dagtarief  Op zaterdag 

Theater/Duivenweide  

 



 

Kleinste betaaleenheden:  

Betaalautomaat op straat en in garage 

* Munt     0,10 euro 
* Bankpas (pin)    0,04 euro ( per 1 minuut) 
* Alle belproviders/parkeerapps  0,04 euro  ( per 1 minuut) 

 

 Tarieven parkeervergunningen zone A en B  

Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b van de Verordening 

Parkeerbelasting Veenendaal bedraagt:   

  

Categorie   Soort  Bedrag 

I 1e of enige Bewonersparkeervergunning (zone A en B) € 50,00 per jaar 

I 2e Bewonersparkeervergunning (alleen zone A) € 99,58 per jaar 

I 3e Bewonersparkeervergunning (alleen zone A) € 150,43 per jaar 

I 2e en 3e Bewonersparkeervergunning (alleen zone B) € 45,57 per jaar 

I Bewoners "De Valk", alleen Duivenweide € 1095,68 per jaar 

I Bewoners "De Valk", alleen Duivenweide € 109,57 per maand 

II Zakelijke parkeervergunning jaar € 1096,14 per jaar 

II Zakelijke parkeervergunning maand € 109,62 per maand 

II Zakelijke parkeervergunning Theater jaar € 462,19 per jaar 

II Zakelijke parkeervergunning Theater maand € 46,22 per maand 

III Functionele parkeervergunning € 61,44 per jaar 

III Functionele maandparkeervergunning € 6,14 per maand 

III Mantelzorgvergunning jaar € 61,44 per jaar 

III Mantelzorgvergunning maand € 6,14 per maand 

IV Autodateparkeervergunning € 61,44 per jaar 

V 
Bezoekersvergunning (bezoek van bewoners alleen 

zone A, betaald parkeergebied)  

€ 1,02 per uur 

(betaaleenheid per 

minuut € 0,02 eurocent). 

Maximaal 200 uur per 

jaar per adres 

V 
Bezoekersvergunning (bezoek van bewoners, alleen 

zone B, vergunningengebied) 

gratis, berekening per 

minuut. 

Maximaal 500 uur per 

jaar per adres 



  Mutaties (permanente kentekenwijziging) 
Conform vigerende 

Legesverordening 

  

Artikel II  Inwerkingtreding  
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020  

  

Artikel III  Citeertitel  
Deze verordening wordt aangehaald als: 3e wijziging Verordening parkeerbelastingen Veenendaal.  

  

  

Vastgesteld in de openbare vergadering van 8 oktober 2019  

  

    

  

  

  

mevrouw drs. F.A. van Hooijdonk  

 

Griffier  

  

  

  

de heer K.J.G. Kats 

 

Burgemeester 

  


