
TARIEVENTABEL PARKEERBELASTING NOORWIJK 2023

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

ln deze tabel wordt verstaan onder:

a. Verordening parkeerbelasting: de Verordening parkeerbelasting Noordwiik 2023;

b, Parkeerverordening: de Parkeerverordening Noordwijk 2023;

c. dag: periode van 00.00 uur tot 24.00 uur;

d. maand: een kalendermaand;

e. jaar: de periode van'l januari tot en met 31 december.

f. Bewonersparkeervergunning: vergunning als bedoeld in art. 3, derde lid, sub a, van de

Parkeerverordeni ng;

S. lnwonersparkeervergunning: vergunning als bedoeld in art.3, derde lid, sub b, van de

Parkeerverorden ing;

h. Bezoekersparkeervergunning: vergunning als bedoeld in art. 3, derde lid, sub c, van de

Pa rkeerverordeni ng;

i. Tweede-woning-parkeervergunning: vergunning als bedoeld in art.3, derde lid, sub d, van de

Parkeerverorden ing;

j. Bedrijvenparkeervergunnnig: vergunning als bedoeld in ar.3, derde lid, sub e, van de

Parkeerverordeni ng;

k. Functionele parkeervergunning; vergunning als bedoeld in art.3, derde lid, sub f, van de

Parkeerverorden ing;

l. Hotelparkeervergunning: vergunning als bedoeld in art.3, derde lid, sub g, van de

Parkeerverorden i ng;

m. Evenementenparkeervergunning: vergunning als bedoeld in art.3, derde lid, sub h, van de

Parkeerverorden ing;

n. parkeervergunning verenigingen: vergunning als bedoeld in art.3, derde lid, sub i, van de

Parkeerverord eni ng;

o. Vrachtwagen -autobusvergunning: vergunning als bedoeld in art. 3, derde lid, sub j, van de

Parkeerverorden in g.

Artikel 2 Tarieven

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

parkeerbelasting bedraagt:

Gebied:

Tarief:

Reguleringstijd

Groen (zie kaart)

€ 0,1 0 per 6 minuten vooÍ het eeÍste en het tweede uur, daarna € 0,10 per 2 minuten

7 dagen per week
van 1 april t/m 30 september van 9.00 uur - 23.00 uur
van 1 oktobert/m 31 maart van 9.00 - 21.00 uur

EN/WEGGEDEELTEN/PARKEERÏERREI N EN:STRATEN/WEG

Abraham van Royenstraat - parkeerterrein nummers 2llm14

Abraham van Royenstraat - even nummers 92L/m 108 en oneven nummers 95 t/m 101

Beethovenweg vanaf Koningin Astrid Boulevard tot aan Ligusterweg

Golfbaan ter hoogte van Wantveld tussen Hoogwakersbosstraat en Oranje Nassaustraat

Huister Duinstraat - oneven nummers 1 toÏ en met 1c (ventweg) en even nummers 2tlm 38

Jan Kroons lein



vervolq oebied Groen (zie kaart)

Koningin Astrid Boulevard (inclusief parkeerterreinen in Zeereep)

Koningin Wilhelmina Boulevard

Lage Wurft

Maarten Kruytstraat

Nieuwe Zeeweg - even nummers 621/m 92 en oneven nummers 67 llm 83

Noordzeestraat

Northgodreef ter hoogte van Groot Hoogwaak

Olieburg

Oude Zeeweg 57A (parkeergarage)

Palaceplein

Parallel Boulevard

Schuitengat

Vuurtorenplein

Wantveld

Gebied:

TarieÍ:

Groen (zie kaart)

Dagkaart:
van í april t/m 30 september € í 5,00 per dag
van 1 oktober Vm 31 maart € 10,00 per dag

7 dagen per week
van 1 april t/m 30 september van 9.00 uur - 23.00 uur
van 1 oktober t/m 31 maart van 9.00 - 21 .00 uur

Reguleringstijd:

STRATEN/WEGEN/WEGGEDEELTEN/PARKEERTERREIN EN:

Wantveld

Golfbaan ter hoogte van Wantveld tussen Hoogwakersbosstraat en Oranje Nassaustraat

Koningin Astrid Boulevard (inclusief parkeerterreinen in Zeereep)

Beethovenweg vanaf Koningin Astrid Boulevard tot aan Ligusterweg

Northgodreef ter hoogte van Groot Hoogwaak

oude Zeeweo 57A (parkeeroaraoe)

Gebied:

Tarief:

Requlerinqstiid

Roze (zie kaart)

€ 0,10 per 6 minuten voor het eerste en het tweede uuÍ, daaÍna € 0,10 per 2 minuten

7 daqen per week, van 9.00 uur - 18.00 uur

STRATEN/WEGEN/WEGGEDEELTEN/PARKEERTERREIN EN:

Kloosterplein

Raadhuisstraat

Gebied:

Tarief:

Requlerinqstiid

Oranje (zie kaart)

€ 0,10 per 2 minuten

7 daqen per week, 24 uur per daq

STRATEN/WEGEN/WEGG EDEELTEN/PARKEERÏERREIN EN:

Abraham van Royenstraat - even nummers 24L/m 5O en oneven nummers 1 llm91
Albert Verweystraat

Beatrixstraat

Binnenweg



ka

Daniël Noteboomstraat

De Grent

De Lighoí

De Ruyterstraat

Dobbelmannduin

Duinweg vanaf Nieuwe Zeeweg tot aan Hoogwakersbosstraat

Egbert de Grootstraat

Emmaweg

Extersslop

Golfbaan, tussen Quarles van Uffordstraat en Hoogwakersbosstraat

Golfweg

Henriëtte Roland Holststraat

Hooge Duin

Hoogwakersbosstraat

Huis ter Duinstraat - even nummers 40 t/m 66 en oneven nummers 5 t/m 33

lrenestraat

Jacques UrlusstÍaat

Jan van Henegouwenweg

Julianastraat

Karel Doormanstraat

Katenblankweg

Leon Senfstraat

Ludolph Berkemeierstraat

Margrietstraat

Marijkestraat

Nicolaas Barnhoornweg

Oranje Nassaustraat

Oude Zeeweg - even nummers 60 t/m 88 en oneven nummers 51 t/m 63 m.u.v. 57A (parkeergarage)

Picképlein

Piet Heinplein

Piet Heinstraat

Pieternelweg

Prins Bernhardstraat

Prins Hendrikweg

Quarles van Uffordstraat

Schoolstraat

Stijntjesduinstraat

Toekomststraat

Trompstraat

Van Galenstraat

Van Hardenbroekweg

Van Speijkstraat

Willem Alexanderpark

Witte de Withstraat

Zoutmanstraat



Gebied

Tarief:

Blauw (zie kaart)

€ 0,1 0 per 6 minuten voor het eerste en het tweede uur, daaÍna € 0,10 per 2 minuten

Dagkaart:
van í april t/m 30 september € 10,00 per dag
van í okÍober t/m 31 maart € 5,00 per das

Reoulerinostiid 7 daqen oer week.24 uur oer daq

STRATEN/WEGEN/WEGGEDEELTEN/PARKEERTERREI NEN:
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2. Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening

parkeerbelasting bedraagt voor een:

Behorende bij raadsbesluit van 20 december 2022

De griffier van de gemeente Noordwijk,

a eerste rkeerve r r € 20,00

b tweede Bewon u r € 50,00

c derde Bewo rkeerve aar € 100,00

d lnwonersparkeervergunning, per jaar € 20,00

Bezoekersparkeervergunning, per jaar € 20,00e

f Tweede-woninq-parkeervergunning, per jaar € 100,00

q. B arke A, per aar € 300,00

h Bed B, € 150,00

i. Functionele ln er € 20,00

t. Hotel maand € 8,50

k. Hotelparkeervergunning, Per jaar € 102,00

t. Evenem rkee U da € 7,50

m. unni VC stuk € 0,50

n. Vrachtwagen -autobusvergunning voor vrachtwagen of autobus/touríngcar

met <10 ml € 200,00

o Vrachtwagen -autobusvergunning voor vrachtwagen oÍ autobus/touringcar

met 'l 0 m1 tot 15 m1, € 300,00

p Vrachtwagen -autobusvergunning voor vrachtwagen of autobus/touringcar

met lengte 15 m1 tot 20 m', Per jaar € 400,00




