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Gegevens aanvrager 

Burgerservice nummer: 

Naam Aanvrager 

Straat en Huisnummer 

Postcode 

Woonplaats 

Telefoonnummer   

E-Mail 

Geslacht                                                  Man                                        Vrouw 

 

Gegevens Bedrijf 

Naam bedrijf   

Contactpersoon 

Inschrijfnummer KvK 

Straat en huisnummer 

Postcode 

Vestigingsplaats 

Telefoonnummer 

 

Keuze 

Vergunningsgebied 

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 
                  s.v.p. gewenste zone aankruizen, slechts 1 keuze mogelijk 

Ontheffing 

 

 

 

Ontheffing met beperkte geldigheid 

  

 Groep 1  Bewoners zonder parkeergelegenheid op eigen terrein 

 Groep 2  Bewoners met parkeergelegenheid op eigen terrein, onafhankelijk van de vraag of deze  
Als zodanig wordt gebruikt 

 Groep 3  Ondernemers en/of Werknemers e.d 

 Groep 4  De eerste lijnsgezondzorg (huisarts, thuiszorg, e.d.) (zone aankruisen niet nodig 
 

 

 

 Maandag t/m zaterdag tot 13.00 uur 

  Maandag t/m zaterdag vanaf 12.00  

  Maandag t/m woensdag tot 13.00 uur en zaterdag 

  Woensdag  vanaf 12.00 uur tot zaterdag 18.00 uur 
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Ondergetekende verklaart deze aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld. 

  

 

 

 

Hoe vraag ik een ontheffing aan? 

Algemeen 
Dit aanvraagformulier is alleen bedoeld voor het aanvragen van een parkeerontheffing. 

 

Parkeerontheffing 
Met een parkeerontheffing heeft de gebruiker geen plaatsgarantie; een parkeerontheffing is 24 uur per dag geldig, tenzij uitdrukkelijk 

anders is aangegeven. Met een parkeerontheffing mag men op de (op de ontheffing aangegeven) parkeerzone parkeren zonder te betalen 

bij de parkeermeter. 

 

Kenteken(s) 
Op de vergunning of ontheffing worden geen kentekens vermeld. De kaart kan zodoende gebruikt worden voor het parkeren van meerdere 

auto’s, zij het niet tegelijkertijd. 

 

Bewoners, bedrijven en werknemers 
Bewoners, bedrijven en werknemers uit de kern i.c. het gebied waar betaald parkeren geldt komen in aanmerking voor een 

parkeerontheffing. 

 

Parkeerontheffingen worden verstrekt aan belanghebbenden uit de groepen 2 en 3 en hebben een geldigheidstermijn van 1 kalenderjaar. 

 

Zone 
 

Gebied Locaties 

2 Taxandriaweg II Parkeerterreinen Taxandriaweg, parkeerstrook Taxandriaweg,  Heulstraat, Wandelpark-noord 

3 Unnaplein  Unnaplein, St. Janspoort, Vredesplein 

4 De Els   De Els, Hooisteeg Oost, Grotestraat, terrein achter Blokker 

5 Kern I  Wilhelminastraat-Noord, Margrietstraat, Irenestraat, Bernhardstraat, Mr. Van Coothstraat-
Noord, Julianastraat, Stationsstraat Noord, St, Jansplein, Grotestraat west, Hertog Janstraat 

6 Kern II Mr. Van Coothstraat-Zuid, Grotestraat-Oost, Marijkestraat, Stationsstraat-Zuid,                                             
Wilheminastraat Zuid, Lavenhang 
 

    

     

 

 

Gelet op het feit dat het Unnaplein een evenemententerrein is, waar diverse evenementen plaatsvinden, zijn deze ontheffingen niet geldig 

op het moment dat deze locatie voor iets anders wordt gebruikt dan parkeerterrein. 

  

(Plaats) (datum) 

(handtekening) 
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Tweede en volgende ontheffingen 
- In de kern i.c. het gebied waar voor het parkeren moet worden betaald is het aantal per adres te verlenen parkeerontheffingen niet aan 

een maximum gebonden. 
- Belanghebbende uit Groep 1 betalen voor iedere te verstrekken parkeerontheffing het in het overzicht opgenomen bedrag, of het bedrag 

dat daar in de toekomst voor wordt vastgesteld 
- Belanghebbende uit Groep 2 betalen voor iedere te verstrekken parkeerontheffing het in het overzicht opgenomen bedrag, of het bedrag 

dat daar in de toekomst voor wordt vastgesteld, tenzij de parkeergelegenheid op eigen terrein daadwerkelijk wordt benut voor het stallen 
van de eerste auto.  
In dat geval valt iedere te verstrekken ontheffing in Groep 1 omdat de eerste auto de mogelijkheid tot het stallen van iedere volgende auto 
belemmert. Hiermee wordt getracht het parkeren op parkeerterreinen, in de te bouwen parkeervoorzieningen en op eigen terrein te 
bevorderen. 

 

Tarieven 

Tarieven ontheffingen per jaar 

Zone Gebied Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 
2 Taxandriaweg II € 102.45 € 411.80 € 226,00 € 13,45 

3 Unnaplein € 102.45 € 411.80 € 493.10 € 13,45 
4 De Els € 102.45 € 411.80 € 534.55 € 13,45 
5 Kern I € 102.45 € 411.80 € 698.00 € 13,45 
6 Kern II € 102.45 € 411.80 € 616,75 € 13,45 

 

Ter afsluiting 
Nadat u het volledig ingevulde aanvraagformulier en de bijlage heeft opgestuurd naar P1, ontvangt u binnen 2 weken bericht of uw 

aanvraag is gehonoreerd. 

 

Benodigde documenten 
Bij een aanvraag voor een parkeerontheffing moet worden overlegd: 

 Kopie inschrijvingsbewijs Kamer van Koophandel (geldt alleen voor bedrijven); 

 Kopie kentekenbewijs deel 1b (voormalig deel II) 
 

Dit formulier dient te worden opgestuurd naar: 

P1 on street 

Inzake parkeerservice Waalwijk 

Antwoordnummer 93314 

2509 WB Den Haag 

 

 

 


