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Besluit  
Nijverdal,  

17 mei 2011 

Nr. 

11INT00958 

 
Het college van burgemeester en wethouders van Hellendoorn; 

 

Gelet op gelet op artikel  156, derde lid van de Gemeentewet en artikel 3, tweede lid van de 

Parkeerverordening 2011; 

 

 

B e s l u i t: 

 

 

Vast te stellen de:  

 

Regeling voor het aanvragen, verlenen en intrekken van parkeervergunningen 

 

 

1. De parkeervergunning is van toepassing op specifiek aangewezen parkeerplaatsen waarvan 

de parkeerlocatie op de vergunning is omschreven. 

 

2. Een aanvraag voor een parkeervergunning moet worden ingediend op een door het college 

van burgemeester en wethouders vastgesteld (digitaal) formulier. 

 

3. Om in aanmerking te komen voor een parkeervergunning om in het parkeerbelastinggebied 

in Nijverdal, dan wel op een specifieke parkeerlocatie binnen het parkeerbelastinggebied in 

Nijverdal te mogen parkeren, zijn hieronder de voorwaarden per type parkeervergunning 

aangegeven. 

 

a. Bewonersvergunning 

Een bewonersvergunning wordt verstrekt aan de houder van een motorvoertuig wanneer 

deze blijkens een inschrijving in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 

woont in een gebied dat mede bestemd is voor het parkeren door vergunninghouders. De 

vergunning wordt verleend op kenteken. 

 

b. Werknemersvergunning 

Een werknemersvergunning wordt verstrekt aan de houder van een motorvoertuig, wanneer 

deze aantoonbaar een beroep uitoefent in een gebied dat mede bestemd is voor het 

parkeren door vergunninghouders en zijn werkgever aantoonbaar is gevestigd in het  

parkeerbelastinggebied als bedoeld in de Verordening op de heffing en invordering van 

parkeerbelastingen 2011. De vergunning wordt verleend op kenteken. 

 

c. Bedrijfsvergunning 

Een bedrijfsvergunning wordt verstrekt aan de houder van een motorvoertuig, wanneer 

deze aantoonbaar een bedrijf uitoefent in een gebied dat bij besluit van het college van 

burgemeester en wethouders mede bestemd is voor het parkeren door vergunninghouders. 

Bedrijfsvergunningen kunnen zowel op kenteken als op bedrijfsnaam worden verstrekt. De 

vergunning wordt slechts verstrekt indien een bedrijf geen of onvoldoende beschikking 

heeft over privé-parkeergelegenheid.  

 



 

 

d. Zorgvergunning 

Een zorgvergunning wordt verstrekt aan de houder van een motorvoertuig die een medisch 

of paramedisch beroep uitoefent dan wel een beroep uitoefent waarbij er sprake is van een 

mensreddend element (bijvoorbeeld politie, brandweer, ambulance, huisartsen en dergelijke) 

in een gebied dat bij besluit van het college van burgemeester en wethouders mede 

bestemd is voor het parkeren door vergunninghouders. De zorgvergunning kan zowel op 

kenteken als op bedrijfsnaam worden verstrekt. 

 

e. Mantelzorgvergunning 

Een mantelzorgvergunning wordt verstrekt aan een zorgbehoevende bewoner, die op 

medische gronden afhankelijk is van mantelzorg en die blijkens inschrijving in de 

Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens woont in een gebied, dat bij besluit van 

het college van burgemeester en wethouders mede bestemd is voor het parkeren door 

vergunninghouders. De vergunning wordt verleend op naam van de zorgbehoevende. 

 

4. Een bezoekersvergunning Sallandse Heuvelrug wordt verleend aan aanvragers van 65 jaar 

en ouder die het uitzichtspunt op de Sallandse Heuvelrug willen bezoeken en hun auto op 

het daarbij gelegen parkeerterrein willen parkeren. De vergunning wordt verleend op 

naam/kenteken. 

 

5. Aan de vergunning kunnen zowel beperkingen worden verbonden met betrekking tot de te 

gebruiken parkeerplaatsen als met betrekking tot de tijdstippen waarop de vergunning van 

kracht is. 

 

6. Een parkeervergunning wordt ten hoogste voor één jaar verleend. 

 

7. De parkeervergunning bevat in ieder geval de volgende gegevens: 

a. de periode waarvoor de vergunning geldt; 

b. het gebied waarvoor de vergunning geldt; 

c. de naam van de vergunninghouder en/of het kenteken of een ander kenmerk van het 

motorvoertuig waarvoor de parkeervergunning is verleend. 

 

8. Het college van burgemeester en wethouders  kan een parkeervergunning intrekken of 

wijzigen: 

a. op verzoek van de vergunninghouder; 

b. wanneer de vergunninghouder het gebied, waarvoor de vergunning is verleend, 

permanent verlaat of het daar uitgeoefende beroep of bedrijf beëindigt; 

c. wanneer er zich een wijziging voordoet in één van de omstandigheden die relevant 

waren voor het verlenen van de vergunning; 

d. wanneer voor het betreffende gebied het stelsel van vergunningen komt te vervallen; 

e. wanneer de vergunninghouder handelt in strijd met de aan de vergunning verbonden 

voorschriften; 

f. wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de vergunning onjuiste gegevens zijn verstrekt; 

g. wanneer de belasting niet is voldaan; 

h. om redenen van algemeen belang. 

 

9. Een besluit tot het intrekken of wijzigen van een vergunning is met redenen omkleed. De 

betrokkene wordt van het intrekken of wijzigen van de vergunning schriftelijk in kennis 

gesteld. 

 

10. Het college van burgemeester en wethouders  kan besluiten om aan het aantal uit te geven 

vergunningen een maximum te verbinden. 

 

11. Indien het college van burgemeester en wethouders tot de onder 10 bedoelde situatie 

besluit wordt een wachtlijst ingesteld. Er zal dan een prioriteitstelling voor de wachtlijst 

worden uitgewerkt. 

 



 

 

12. Indien activiteiten in het parkeerbelastinggebied, dan wel op de desbetreffende 

parkeerlocatie plaatsvinden waarvoor  het college van burgemeester en wethouders 

vergunning dan wel ontheffing heeft verleend en waardoor het niet meer mogelijk is om 

daar te parkeren, kan aan het hebben van een parkeervergunning geen rechten worden 

ontleend. 

 

 

 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Hellendoorn, 

 

de secretaris,   de burgemeester, 
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