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Wat iedereen moet weten over parkeervergunningen 
 

Waar kan ik een parkeervergunning aanvragen als bewoner? 

U kunt via het digitale loket een parkeervergunning aanvragen. Het vestigingsadres bepaalt uw 

mogelijkheden. U kunt alleen de parkeerproducten uit uw wijk aanvragen. Aanvragen voor een 

parkeervergunning worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wij streven ernaar om binnen 3 

werkdagen uw aanvraag te verwerken. De parkeervergunning is pas geldig vanaf het moment dat uw 

betaling is verwerkt en uw parkeervergunning de status geldig heeft in het digitale loket. U kunt betalen 

met iDeal of factuur. 

 

Waar kan ik een parkeervergunning aanvragen als bedrijf? 

Vraag digitaal een inlogcode aan. Na ontvangst van de inlogcode of resetcode en de handleiding kunt 

u inloggen om uw parkeervergunning aan te vragen. Het vestigingsadres bepaalt uw mogelijkheden. U 

kunt dus alleen de parkeerproducten uit uw wijk aanvragen. Aanvragen voor een parkeervergunning 

worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wij streven ernaar om binnen 3 werkdagen uw 

aanvraag te verwerken. De parkeervergunning is pas geldig vanaf het moment dat uw betaling is 

verwerkt en uw parkeervergunning de status geldig heeft in het digitale loket. U kunt betalen met iDeal 

of factuur. 

 

Hoe gebruik ik de vergunning? 

De parkeervergunning is op kenteken. U ontvangt geen papieren vignet. U kunt maximaal 10 kentekens 

(bedrijven) en 3 kenteken (bewoners) toevoegen aan één parkeervergunning. Maar er kan maar een 

kenteken geactiveerd zijn. Het activeren van een kenteken betekent dat u met dit voertuig gebruik mag 

maken van de parkeervergunning. 

  

Wat verstaan we onder ‘binnenstad’? 

Parkeersector 1, 2, 3 en 4. Bekijk alle andere plattegronden van de parkeersectoren onderaan de 

webpagina van: https://www.s-hertogenbosch.nl/parkeervergunning.  

 
 
  

https://parkeren.s-hertogenbosch.nl/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f
https://formulieren.s-hertogenbosch.nl/formulier/scST20.aspx
https://parkeren.s-hertogenbosch.nl/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f
https://www.s-hertogenbosch.nl/parkeervergunning
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Voorwaarden  
1. Parkeervergunning bewoners binnenstad  

2. Avondparkeervergunning bewoners binnenstad 

3. Parkeervergunning bedrijven binnenstad 

4. Parkeervergunning bewoners woonwijken 

5. Parkeervergunning bedrijven woonwijk 

 

1. Parkeervergunning bewoners binnenstad 

Er is een parkeervergunning bewoners binnenstad (wachtlijst). Er wordt in de binnenstad slechts één 

24-uurs-parkeervergunning per woonadres uitgegeven en één avondparkeervergunning. De 

parkeervergunning wordt op kenteken uitgegeven. U kunt maximaal 3 kenteken toevoegen aan één 

parkeervergunning. Maar er kan maar één kenteken geactiveerd zijn. Het activeren van een kenteken 

betekent dat u met dit voertuig gebruik mag maken van de parkeervergunning. 

 

Wanneer komt u in aanmerking? 

• U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op een woonadres in de 
binnenstad 

• U bent houder van het voertuig. U wordt volgens het RDW aangemerkt als houder van het 
voertuig. Beschikt u over een voertuig op grond van een leaseovereenkomst? Dan kunt u 
middels het voorleggen van de gestelde overeenkomst als houder worden aangemerkt. 

• U hebt niet de mogelijkheid om te beschikken over eigen parkeergelegenheid. In specifieke 
gevallen kunnen hier aanvullende voorwaarden aangesteld worden 

a) een parkeerplaats, waaronder begrepen een terrein, garage of carport waarover 

de aanvrager beschikt of kan beschikken; 

b) een parkeerplaats behorende bij wooncomplexen, die - al dan niet tegen betaling - 

aan bewoners van een dergelijk complex beschikbaar dienen te staan; 

c) parkeergelegenheden die door de eigenaar een andere bestemming hebben 

gekregen. 

d) een gehandicaptenparkeerplaats behorende bij het woonadres. 
Op het adres mag niet al een geldige 24uurs-parkeervergunning verleend zijn. 

 

Wanneer wordt mijn parkeervergunning beëindigd? 

• Als u dat schriftelijk verzoekt. 

• Als u niet meer volgens BRP staat ingeschreven op het woonadres.  

• Zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die hebben geleid tot 
vergunningverlening. 

• In strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften is gehandeld. 

• De parkeervergunning ten onrechte is verleend en de vergunninghouder dit wist of behoorde 
te weten. 

• Blijkt dat bij de aanvraag voor een parkeervergunning onjuiste gegevens zijn verstrekt. 

• Niet of niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld bij of krachtens deze regeling of 
de vigerende verordening Parkeerbelasting. 

• De parkeervergunning komt te vervallen indien voor het betreffende gebied geen 
vergunningenstelsel meer van toepassing is. 

 

Waar mag u parkeren? 

Op vergunninghoudersparkeerplaatsen in de sector waar uw parkeervergunning voor is verleend. U 

krijgt geen vaste plaats en geen garantie dat u voor de deur kunt parkeren.  

Uitzonderingen: 

Als uw vergunning geldig is in sector 1, dan mag u: 

- ook parkeren op de betaalde parkeerplaatsen aan de Molenberg, Westwal en op het 

parkeerterrein ten zuidwesten van het Wilhelminaplein. Het gebruik van een 

parkeerschijf is niet nodig.  
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- van maandag t/m zaterdag van 17:00 uur t/m 10:00 uur en zondag de hele dag 

uitwijken naar de betaalde parkeerplaatsen op de Sint Janssingel. 

- voor maximaal 4 uur met een zichtbare parkeerschijf uitwijken naar de betaalde 

parkeerplaatsen in de straten: Havensingel, Van der Weeghensingel/ Houtpad. 

Als uw vergunning geldig is in sector 2, dan mag u: 

- ook parkeren op de betaalde parkeerplaatsen aan de Baselaarstraat. Het gebruik van 

een parkeerschijf is in de Baselaarstraat niet nodig. 

- voor maximaal 4 uur met een zichtbare parkeerschijf uitwijken naar de betaalde 

parkeerplaatsen in de straten: Molenberg, Westwal, Havensingel, Van der 

Weeghensingel/ Houtpad of op het parkeerterrein Wilhelminaplein. 

Als u vergunning geldig is in sector 3 of 4, dan mag u: 

- voor maximaal 4 uur met een zichtbare parkeerschijf mogen uitwijken naar 

betaalde parkeerplaatsen in de straten Molenberg, Westwal, Havensingel, Van der 

Weeghensingel/ Houtpad of op het parkeerterrein Wilhelminaplein. 

 

Zet uw auto nooit in een parkeerverbod zone, op trottoirs of fietsstroken. 

 

2. Avondparkeervergunning bewoners binnenstad 

Een parkeervergunning bewoner kan in de vorm van een avondparkeervergunning worden verleend. 

Per huishouden worden maximaal twee avondparkeervergunning verleend. Wanneer op één 

woonadres een reguliere 24-uursparkeervergunning is afgegeven kan daarnaast nog slechts één 

avondparkeervergunning worden verleend. 

 

Wanneer komt u in aanmerking? 

• U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op een woonadres in de 

binnenstad 

• U bent houder van het voertuig. U wordt volgens het RDW aangemerkt als houder van het 

voertuig. Beschikt u over een voertuig op grond van een leaseovereenkomst? Dan kunt u 

middels het voorleggen van de gestelde overeenkomst als houder worden aangemerkt. 

• U hebt niet de mogelijkheid om te beschikken over eigen parkeergelegenheid. In specifieke 

gevallen kunnen hier aanvullende voorwaarden aangesteld worden. 

a) een parkeerplaats, waaronder begrepen een terrein, garage of carport waarover 

de aanvrager beschikt of kan beschikken; 

b) een parkeerplaats behorende bij wooncomplexen, die - al dan niet tegen betaling - 

aan bewoners van een dergelijk complex beschikbaar dienen te staan; 

c) parkeergelegenheden die door de eigenaar een andere bestemming hebben 

gekregen. 

d) een gehandicaptenparkeerplaats behorende bij het woonadres. 

• Op het adres mogen niet al twee geldige avondparkeervergunning verleend zijn of één 24-

uursparkeervergunning én één avondparkeervergunning. 

 

Waar mag u parkeren? 

Op alle betaalde parkeerplaatsen in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch, met uitzondering van de 

Parade 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 avondparkeervergunning pas geldig vanaf 17.00 uur tot 10.00 

uur. 

 

3. Parkeervergunning bedrijven binnenstad 

Er is een parkeervergunning voor bedrijf of beroep. Het aantal beschikbare eigen parkeergelegenheden 

waarover de aanvrager beschikt dan wel behoort te beschikken wordt in mindering gebracht op het 
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maximaal aantal te verlenen vergunningen. Voor de binnenstad worden maximaal 5 

parkeervergunningen per bedrijf verleend. U kunt maximaal 10 kentekens toevoegen aan één 

parkeervergunning. Maar er kan maar een kenteken geactiveerd zijn. Het activeren van een kenteken 

betekent dat u met dit voertuig gebruik mag maken van de parkeervergunning.  

 

Wanneer komt een bedrijf in aanmerking? 

• Een parkeervergunning bedrijf of beroep wordt uitgegeven aan de eigenaar of houder van een 

voertuig die ter plaatse een bedrijf of beroep uitoefent en het in kader van de bedrijfs- dan wel 

beroepsuitoefening noodzakelijk is om in een bepaalde sector te parkeren. 

• Voor een bedrijf geldt dat dit bedrijf ingeschreven moet staan bij de Kamer van Koophandel op 

een kadastraal geregistreerd adres in het gefiscaliseerde gebied. 

• Als het bedrijf de vergunning zelf gebruikt, dus niet voor bezoekers. 

• U een Kamer van Koophandel uittreksel kan voorleggen waarin staat hoeveel medewerkers u 

in dienst heeft.  

 

Waar mag u parkeren? 

Op vergunninghoudersparkeerplaatsen in de sector waar uw parkeervergunning voor is verleend. U 

krijgt geen vaste plaats en geen garantie dat u voor de deur kunt parkeren.  

Uitzonderingen: 

Als uw vergunning geldig is in sector 1, dan mag u: 

- ook parkeren op de betaalde parkeerplaatsen aan de Molenberg, Westwal en op het 

parkeerterrein ten zuidwesten van het Wilhelminaplein. Het gebruik van een 

parkeerschijf is niet nodig.  

- van maandag t/m zaterdag van 17:00 uur t/m 10:00 uur en zondag de hele dag 

uitwijken naar de betaalde parkeerplaatsen op de Sint Janssingel. 

- voor maximaal 4 uur met een zichtbare parkeerschijf uitwijken naar de betaalde 

parkeerplaatsen in de straten: Havensingel, Van der Weeghensingel/ Houtpad. 

Als uw vergunning geldig is in sector 2, dan mag u: 

- ook parkeren op de betaalde parkeerplaatsen aan de Baselaarstraat. Het gebruik van 

een parkeerschijf is in de Baselaarstraat niet nodig. 

- voor maximaal 4 uur met een zichtbare parkeerschijf uitwijken naar de betaalde 

parkeerplaatsen in de straten: Molenberg, Westwal, Havensingel, Van der 

Weeghensingel/ Houtpad of op het parkeerterrein Wilhelminaplein. 

Als uw vergunning geldig is in sector 3 of 4, dan mag u: 

- voor maximaal 4 uur met een zichtbare parkeerschijf mogen uitwijken naar 

betaalde parkeerplaatsen in de straten Molenberg, Westwal, Havensingel, Van der 

Weeghensingel/ Houtpad of op het parkeerterrein Wilhelminaplein. 

 

Zet uw auto nooit in een parkeerverbod zone, op trottoirs of fietsstroken. 

 

4. Voorwaarden parkeervergunning bewoners woonwijken 

Er is een parkeervergunning bewoners woonwijken. De parkeervergunning wordt op kenteken 

uitgegeven. U kunt maximaal 3 kenteken toevoegen aan één parkeervergunning. Maar er kan maar één 

kenteken geactiveerd zijn. Het activeren van een kenteken betekent dat u met dit voertuig gebruik mag 

maken van de parkeervergunning. 

 

Wanneer komt u in aanmerking? 

• U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op een woonadres in het 

gefiscaliseerde gebied 

• U bent houder van het voertuig. U wordt volgens het RDW aangemerkt als houder van het 

voertuig. Beschikt u over een voertuig op grond van een leaseovereenkomst? Dan kunt u 

middels het voorleggen van de gestelde overeenkomst als houder worden aangemerkt. 
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• U hebt niet de mogelijkheid om te beschikken over eigen parkeergelegenheid. In specifieke 

gevallen kunnen hier aanvullende voorwaarden aangesteld worden.  

a) een parkeerplaats, waaronder begrepen een terrein, garage of carport waarover 

de aanvrager beschikt of kan beschikken; 

b) een parkeerplaats behorende bij wooncomplexen, die - al dan niet tegen betaling - 

aan bewoners van een dergelijk complex beschikbaar dienen te staan; 

c) parkeergelegenheden die door de eigenaar een andere bestemming hebben 

gekregen. 

d) een gehandicaptenparkeerplaats behorende bij het woonadres. 

 

Waar mag u parkeren? 

Op de betaalde parkeerplaatsen in de sector waar uw parkeervergunning voor is verleend. U krijgt 

geen vaste plaats en geen garantie dat u voor de deur kunt parkeren.  

 

5. Voorwaarden parkeervergunning bedrijven woonwijk 

Er is een parkeervergunning voor bedrijf of beroep. 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. Voor de sectoren buiten de binnenstad worden maximaal 

10 parkeervergunningen per bedrijf verleend. U kunt maximaal 10 kentekens toevoegen aan één 

parkeervergunning. Maar er kan maar een kenteken geactiveerd zijn. Het activeren van een kenteken 

betekent dat u met dit voertuig gebruik mag maken van de parkeervergunning.  

 

Wanneer komt een bedrijf in aanmerking? 

• Een parkeervergunning bedrijf of beroep wordt uitgegeven aan de eigenaar of houder van een 

voertuig die ter plaatse een bedrijf of beroep uitoefent en het in kader van de bedrijfs- dan wel 

beroepsuitoefening noodzakelijk is om in een bepaalde sector te parkeren. 

• Voor een bedrijf geldt dat dit bedrijf ingeschreven moet staan bij de Kamer van Koophandel op 

een kadastraal geregistreerd adres in het gefiscaliseerde gebied. 

• U een Kamer van Koophandel uittreksel kan voorleggen waarin staat hoeveel medewerkers u 

in dienst heeft.  

 

Waar mag u parkeren? 

• Op betaalde parkeerplaatsen in de sector waar uw parkeervergunning voor is verleend. U 

krijgt geen vaste plaats en geen garantie dat u voor de deur kunt parkeren.  
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