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Het college van burgemeester en wethouders van Hellendoorn; 

 

Gelet op artikel 160, eerste lid, onder e van de Gemeentewet en de Algemene voorwaarden voor 

het gebruik van de parkeergarage Henri Dunant: 

 

 

B e s l u i t: 

 

Vast te stellen: 

 

Uitgifteregels parkeerabonnementen parkeergarage Henri Dunant. 

 

 

Artikel 1 Definities en begripsomschrijvingen  

 

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 

 

1. garageabonnement: abonnement voor het parkeren in de parkeergarage Henri Dunant; 

 

2. parkeervergunning: vergunning waarmee geparkeerd kan worden op specifiek aangewezen 

plaatsen in het parkeerbelastinggebied in Nijverdal; 

 

3. parkeerbelastinggebied: het gebied waarbinnen op de parkeerplaatsen tegen betaling kan 

worden geparkeerd, zoals is vermeld in de bij de van kracht zijnde Verordening op de 

heffing en invordering van parkeerbelasting en daarvan deel uitmakende bijlage 

parkeerbelastinggebied; 

 

4. bewonersabonnement: een garageabonnement voor de houder van een motorvoertuig, die 

blijkens een inschrijving in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens woont in 

het a””artementenc“m”lex ｫNieuw Dunantｬ; 
 

5. werknemersabonnement: een garageabonnement voor de houder van een motorvoertuig, 

die een beroep uitoefent in een gebied, dat mede bestemd is voor het parkeren door 

vergunninghouders en wiens werkgever is gevestigd in het parkeerbelastinggebied; 

 

6. beroep of bedrijf uitoefenen:  

 

a. de rechtspersoon of de natuurlijke persoon onder wiens verantwoordelijkheid de 

beroeps- of bedrijfsuitoefening plaatsvindt; 

 

b. activiteiten die zowel op commerciële als op niet-commerciële basis plaatsvinden. 

Maten van een maatschap gevestigd op één adres worden samen als één zakelijk 

belanghebbende aangemerkt; 

 

7. motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV1990, inclusief brommobielen; 



 

 

 

8. brommobielen: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV1990 

 

9. houder: degene die naar de omstandigheden als houder van een motorvoertuig moet 

worden beschouwd, met dien verstande dat voor een motorvoertuig dat is ingeschreven in 

het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 (Staatsblad 1994, 475) aangehouden register 

van opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt degene op wiens naam het 

opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven. Als 

houder van een motorvoertuig wordt mede beschouwd: 

 

a. degene die gebruik maakt van een lease-auto, zoals blijkt uit een verklaring ter zake 

van de kentekenhouder (leasemaatschappij); 

 

b. de werknemer die (nagenoeg) permanent ten behoeve van zijn werkzaamheden de 

beschikking heeft over een motorvoertuig van zijn werkgever, zoals blijkt uit een 

verklaring ter zake van de werkgever; 

 

10. transponder: een elektronisch apparaat dat een bepaalde boodschap uitzendt, als antwoord 

op een bepaalde ontvangen boodschap, waarmee de speedgate van de parkeergarage Henri 

Dunant kan worden geopend; 

 

11. parkeerkaart: een kaart waarmee de slagbomen van de parkeergarage Henri Dunant kunnen 

worden geopend; 

 

Artikel 2 Algemene voorwaarden garageabonnement  

 

1. Aan iedere houder van een motorvoertuig kan een garageabonnement worden verleend.  

 

2.  Het garageabonnement wordt voor onbepaalde duur verleend.  

 

3.  De houder van het garageabonnement dient alle, door de beheerder van de parkeergarage 

Henri Dunant, gegeven aanwijzingen stipt en onmiddellijk op te volgen.  

 

5.  Op het garageabonnement mogen eigenhandig geen wijzigingen worden aangebracht.  

 

6.  De gemeente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan het geparkeerde 

motorvoertuig van garageabonnementhouder of aan geparkeerde motorvoertuigen van 

anderen.  

 

7.  De garageabonnementhouder kan aan het hem verleende garageabonnement geen recht op 

een parkeerplaats ontlenen.  

 

Artikel 3 Uitgiftebeleid  

 

1.  Garageabonnementen worden verleend conform het bepaalde in deze uitgifteregels.  

 

2. Wanneer het maximale aantal garageabonnementen is uitgegeven, wordt er een wachtlijst 

aangemaakt.  

 

3. De aanvrager wordt van de wachtlijst verwijderd, indien:  

 

a. de aanvrager daarom verzoekt;  

 

b. de aanvrager het gevraagde garageabonnement wordt verleend; 

 

 

 



 

 

4. Het maximaal aantal uit te geven bewonersabonnementen bedraagt 6. 

 

5. Het maximaal aantal uit te geven werknemersabonnementen bedraagt 5. 

 

Artikel 4 Aanvragen garageabonnementen  

 

1.  Het aanvragen van garageabonnementen dient plaats te vinden bij het loket Bouwen, Milieu 

en Openbare Ruimte door middel van het daarvoor bestemde (digitale) aanvraagformulier.  

 

2.  Het (digitale) aanvraagformulier wordt door de gemeente voorzien van een datum van 

ontvangst.  

 

3. Volledig ingevulde aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. 

 

4. De voor een garageabonnement verschuldigde kosten en de wijze van betaling zijn geregeld 

in het ｫTarievenbesluit ”arkeergarage Henri Dunant 2011ｬ.  
 

5. Het college kan afwijken van bovengenoemde regels en op grond daarvan 

garageabonnementen toekennen.  

 

Artikel 5 Garageabonnement  

 

Een garageabonnement bestaat uit:  

 

1. een papieren overeenkomst dat tenminste de volgende gegevens bevat:  

 

a. de periode waarvoor het garageabonnement geldt;  

 

b. de naam van de garageabonnementhouder;  

 

c. de voorschriften en beperkingen die aan het garageabonnement verbonden zijn.  

 

2. een transponder en parkeerkaart waarmee de deuren en slagbomen kunnen worden 

geopend.  

 

Artikel 6 Intrekken of wijzigen van het garageabonnement  

 

1. Het college kan een garageabonnement intrekken of wijzigen:  

 

a. op verzoek van de garageabonnementhouder;  

 

b. wanneer zich een wijziging voordoet in één van de criteria op basis waarvan het 

garageabonnement verleend is;  

 

c. op het moment dat is besloten dat voor de parkeergarage of een gedeelte daarvan 

garageabonnementen komen te vervallen;  

 

d. op het moment dat wordt geconstateerd dat de garageabonnementhouder handelt in 

strijd met de aan het garageabonnement verbonden voorschriften;  

 

e. wanneer blijkt dat bij de verlening van het garageabonnement door het college een 

administratieve fout is gemaakt; 

 

f. bij niet tijdige betaling van het garageabonnement;  

 

g. om redenen van openbaar belang.  

 



 

 

2. Intrekking van een garageabonnement op grond van lid 1, aanhef en onder a,b, d,f en g 

geschiedt terstond. De intrekking van een garageabonnement op grond van lid 1, aanhef 

onder c en e geschiedt met een termijn van 3 maanden.  

 

3. Indien het garageabonnement is ingetrokken op grond van lid 1, aanhef en onder c,d of f 

wordt een aanvraag voor een garageabonnement door dezelfde vergunninghouder binnen 6 

maanden na intrekking afgewezen.  

 

Artikel 7 Wijziging  

 

Een aanvrager of houder van een garageabonnement is verplicht elke relevante wijziging in de 

omstandigheden onmiddellijk en schriftelijk aan het loket Bouwen, Milieu en Openbare Ruimte 

bekend te maken, zoals bedrijfsnaam en adresgegevens.  

 

Artikel 8 Diefstal, verlies, vermissing of beschadiging  

 

1. In geval van diefstal of vermissing van de transponder of parkeerkaart wordt slechts een 

vervangende transponder of parkeerkaart verstrekt indien van de diefstal of vermissing 

aangifte is gedaan bij de politie en tegen overlegging van het proces-verbaal.  

 

2. Bij beschadiging waardoor de transponder of parkeerkaart niet meer werkt kan een 

vervangende transponder of parkeerkaart worden aangevraagd tegen inlevering van de 

beschadigde transponder of parkeerkaart.  

 

Artikel 9 Inwerkingtreding  

 

1. Deze uitgifteregels treden in werking op 1 september 2011.  

 

2. Deze uitgifteregels kunnen w“rden aangehaald als ｫUitgifteregels parkeerabonnementen 

2011ｬ.  
 

 

Burgemeester en wethouders van Hellendoorn, 

 

de loco-secretaris,  de burgemeester, 

 

 

 

 

H.G.M. Zwijnenberg  J.G. Kristen 
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