Wat iedereen moet weten over parkeervergunningen
Wat gebeurt er met mijn aanvraag?
Wij streven ernaar om binnen 3 werkdagen uw aanvraag te verwerken. Hebt u een parkeervergunning voor
een woonwijk of een avondabonnement aangevraagd en voldoet u aan de voorwaarden, dan kunt u overgaan
tot betaling (per iDeal of factuur). Wanneer de status van uw aanvraag op ‘geldig’ staat kunt u gebruik maken
van uw parkeerproduct. Hebt u een parkeervergunning voor de binnenstad aangevraagd dan wordt u op de
wachtlijst geplaats. U ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail.

Hoe gebruik ik de vergunning?
Uw parkeervergunning is digitaal. In het digitale loket moet het kenteken van de auto geregistreerd
staan. Er kan één kenteken op actief staan.

Wat verstaan we onder ‘binnenstad’?
het gebied omsloten door de Zuid-Willemsvaart, de Dommel, de Capucijnenlaan, het Stationsplein, de
Havenstraat en de stadswallen en ook het gebied omsloten door de Oranje Nassaulaan, Koninginnenlaan,
Havenstraat, van der Does de Willeboissingel, de Luijbenstraat en het Julianaplein.

Kan ik gegevens op de vergunning laten veranderen?

Ja, dat kan. In het digitale loket kunt u uw kenteken toevoegen, wijzigen, verwijderen en een kenteken activeren.

Betalen.
De kosten van een parkeerproduct worden bij een eerste aanvraag op dagbasis berekend. Nadat u de betaling
hebt gedaan en de betaling is verwerkt is het parkeerproduct geldig. De betaling kan per iDeal en factuur
voldaan worden. Zorg ervoor dat u op tijd betaalt.

Kan ik de vergunning opzeggen?
Ja, dat kunt u op elk moment doen. Via het digitale loket kunt u uw parkeerproduct op elk
moment opzeggen. Als u recht hebt op restitutie wordt deze op dagbasis berekend en aan u
voldaan.

Nog vragen?

Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer: (073) 615 51 55 of via de mail op stadstoezicht@s-hertogenbosch.nl

Naar de gemeente?

Wij werken volledig op afspraak.
Plan uw bezoek via www.s-hertogenbosch.nl/afspraakmaken. Bellen kan ook: (073) 615 51 55.
Op www.s-hertogenbosch.nl kunt u de voorwaarden nog eens nalezen. Via https://parkeren.shertogenbosch.nl kunt u een parkeerproduct aanvragen, wijzigen en beeïndigen. U kunt ze ook opvragen bij
Stadstoezicht.

Lees verder voor specifieke voorwaarden voor:
1.
2.
3.
4.
5.

Parkeervergunning bedrijven binnenstad
Parkeervergunning bewoners binnenstad
Avondabonnement bewoners binnenstad
Voorwaarden parkeervergunning woonwijken
Voorwaarden parkeervergunning bedrijven woonwijk

1. Parkeervergunning bedrijven binnenstad
Wanneer komt een bedrijf in aanmerking?
Als het bedrijf gevestigd is in de binnenstad en ingeschreven staat in het register van Kamer van Koophandel.
Het voertuig voor de bedrijfsvoering nodig is (dus geen woon-werkverkeer).
Het aantal beschikbare eigen parkeergelegenheden waarover de aanvrager beschikt dan wel behoort te
beschikken wordt in mindering gebracht op het maximaal aantal te verlenen vergunningen.
Als het bedrijf de vergunning zelf gebruikt, dus niet voor bezoekers.
Voor twee of meer vergunningen moet u aangeven hoeveel medewerkers u in dienst hebt en waarvoor
u de vergunning nodig hebt.
Waar mag u parkeren?
Op een vergunninghouderplaats in de sector die op uw parkeervergunning staat. U krijgt dus geen vaste plaats!
Als vergunninghouder van de sectoren 1 (Zuid) en 2 (Zuid-Oost) mag u op een aantal betaalde
parkeerplaatsen staan. Dit zijn betaalde parkeerplaatsen gelegen aan de:
• Molenberg/Westwal; (sector 1)
• Parkeerterrein ten zuidwesten van het Wilhelminaplein; (sector 1)
• Baselaarstraat. (sector 2)
Is er geen plaats? Als u niet kunt parkeren op een vergunninghouders plaats, dan mag u alleen uitwijken
naar betaalde parkeerplaatsen aan de randen van de binnenstad. Dit zijn:
•
Molenberg/Westwal;
•
Parkeerterrein ten zuidwesten van het Wilhelminaplein;
•
Havensingel;
•
Van der Weeghensingel/Houtpad.
De maximale parkeerduur met gebruik van parkeerschijf is vier uur.
Zet uw auto nooit in een parkeerverbodzone, op trottoirs of fietsstroken. Zijn er geen parkeerplaatsen vrij?
Neem dan contact op met de afdeling Stadstoezicht. Wij zoeken met u naar een oplossing.

2. Parkeervergunning bewoners binnenstad
Wanneer komt u in aanmerking?
Als u staat ingeschreven in het bevolkingsregister op een adres in de binnenstad.
U moet eigenaar zijn van het voertuig waarvoor u een vergunning vraagt. Of schriftelijk kunnen aantonen
dat u gebruiker bent van een leasevoertuig of bedrijfsvoertuig.
Er is geen eigen parkeergelegenheid bij uw woning.
Per adres of huishouden kunt u één parkeervergunning aanvragen.
Waar mag u parkeren?
Op een vergunninghouderplaats in de sector die op uw parkeervergunning staat. U krijgt dus geen vaste plaats!
Als vergunninghouder van de sectoren 1 (Zuid) en 2 (Zuid-Oost) mag u op een aantal betaalde
parkeerplaatsen staan. Dit zijn betaalde parkeerplaatsen gelegen aan de:
• Molenberg/Westwal; (sector 1)
•
Parkeerterrein ten zuidwesten van het Wilhelminaplein; (sector 1)
•
Baselaarstraat. (sector 2)
Is er geen plaats? Als u niet kunt parkeren op een vergunninghouders plaats, dan mag u alleen uitwijken
naar betaalde
parkeerplaatsen aan de randen van de binnenstad. Dit zijn:
•
Molenberg/Westwal;
•
Parkeerterrein ten zuidwesten van het Wilhelminaplein;
•
Havensingel;
•
Van der Weeghensingel/Houtpad.
De maximale parkeerduur met gebruik van parkeerschijf is vier uur.
Zet uw auto nooit in een parkeerverbodzone, op trottoirs of fietsstroken. Zijn er geen parkeerplaatsen vrij?
Neem dan contact op met de afdeling Stadstoezicht. Wij zoeken met u naar een oplossing.

3. Avondabonnement bewoners binnenstad
Wanneer komt u in aanmerking?
Als u staat ingeschreven in het bevolkingsregister op een adres in de binnenstad.
- U moet eigenaar zijn van het voertuig waarvoor u een vergunning vraagt. Of schriftelijk kunnen
aantonen dat u gebruiker bent van een leasevoertuig of bedrijfsvoertuig.
Er is geen eigen parkeergelegenheid bij uw woning.
Waar mag u parkeren?

Op alle betaalparkeerplaatsen in het centrum van ’s-Hertogenbosch, met uitzondering van de Parade,
Stationsplein en parkeergarages.
Wanneer mag ik parkeren?
Van maandag t/m zaterdag van 17.00 tot 10.00 uur en op zon- en feestdagen de hele dag. Op
Hemelvaartsdag en Koningsdag is het avondparkeerabonnement pas geldig vanaf 17.00 uur tot
10.00 uur.

4. Voorwaarden parkeervergunning woonwijken
Wanneer komt u in aanmerking?
Als u staat ingeschreven in het bevolkingsregister op een adres in een woonwijk waar
vergunninghouders parkeren is ingevoerd.
U moet eigenaar zijn van het voertuig waarvoor u een vergunning vraagt. Of schriftelijk kunnen aantonen
dat u gebruiker bent van een leasevoertuig of bedrijfsvoertuig.
Er is geen eigen parkeergelegenheid bij uw woning.
Wanneer en waar mag u wel/niet parkeren met uw vergunning?
24 uur per dag, 7 dagen per week op vergunninghoudersplaatsen.
Op een parkeerplaats voor vergunninghouders en de meeste betaalparkeerplaatsen in uw gebied. Kijk goed
naar de betekenis van de kleuren op de plattegrond die we meesturen met de vergunning.
Hebt u een parkeervergunning voor in de wijken Boschveld, Baseldonk en Vughterpoort dan mag u niet
parkeren op betaalparkeerplaatsen.
Kan mijn bezoek ook parkeren?
Ja, met een bezoekerskaartje of met de digitale bezoekersregeling. Kijk voor meer informatie op www.shertogenbosch.nl/bezoekerskaartjes.

5. Voorwaarden parkeervergunning bedrijven woonwijk
Wanneer komt u in aanmerking?
Als het bedrijf gevestigd is in een woonwijk en ingeschreven staat in het register van Kamer
van Koophandel.
Het voertuig voor de bedrijfsvoering nodig is.
Het bedrijf geen eigen parkeergelegenheid heeft.
Als het bedrijf de vergunning zelf gebruikt, dus niet voor bezoekers.
Waar mag u wel/niet parkeren?
Op een parkeerplaats voor vergunninghouders en de meeste betaalparkeerplaatsen in uw gebied.
Kijk goed naar de betekenis van de kleuren op de plattegrond die we meesturen met de vergunning.
Hebt u een parkeervergunning voor in de wijken Boschveld, Baseldonk en Vughterpoort dan mag u
niet parkeren op betaalparkeerplaatsen.
Wanneer mag u parkeren?
24 uur per dag, 7 dagen per week.
In woonwijk de Vughterpoort kunt u van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur alleen met een
parkeervergunning parkeren.

