
Tarieventabel ex artikel 4 van de Verordening Parkeerbelastingen 2020: 

 

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

parkeerplaatsen gelegen op Het Machinaal, terrein Achter de Kerk, Molenstraat, 

Stationsstraat, Heggestraat, Heuvel, Bezorgershof, Langstraat, Dommeldalseweg, Wiel-straat 

en Bogardeind bedraagt op maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 18:00 uur; 

a. per aaneengesloten tijdvak van maximaal 8,6 minuten of gedeelte daarvan  €     0,10; 

b. alleen het 2
e
 uur bij een onafgebroken periode €     nihil; 

c. voor de gehele dag, voor zover op deze parkeerplaatsen geen maximale  

parkeertijd van toepassing is €     2,80. 

1.1. Op de parkeerplaatsen gelegen op het Bogardeind en Langstraat komt het maximale tarief 

overeen met de ter plaatse geldende maximale parkeertermijn van 1 uur. 

 

2. Het tarief van een parkeervergunning als bedoeld in artikel 1, onderdeel b., van de 

verordening bedraagt: 

2.1. voor een op naam of kenteken gestelde vergunning zonder plaatsgarantie voor een 

belanghebbendenplaats in nader aan te wijzen gedeelten: 

2.1.1.1 indien de vergunning op kenteken is gesteld (af te geven aan bewoners): 

 - per jaar  €   54,00 

 - per maand  €     4,50 

2.1.1.2 indien de vergunning op kenteken is gesteld (af te geven aan bewoners) voor de tijdsperiode 

09.00 – 18.00 uur van maandag t/m zaterdag: 

 - per jaar  €   38,40 

 - per maand  €     3,20 

2.1.1.3 indien de vergunning op kenteken is gesteld (af te geven aan bewoners) voor de tijdsperiode 

09.00 – 20.00 uur van maandag t/m zaterdag: 

 - per jaar  €   45,60 

 - per maand  €     3,80 

2.1.2.1 indien de vergunning op naam is gesteld (af te geven aan beroeps- of bedrijfsuitoefenaars en 

voor wie het in het belang van hun beroeps- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is dat zij daar 

parkeren): 

 per jaar  € 109,20 

 per maand  €     9,10 

2.1.2.2 indien de vergunning op naam is gesteld (af te geven aan beroeps- of bedrijfsuitoefenaars en 

voor wie het in het belang van hun beroeps- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is dat zij daar 

parkeren) voor de tijdsperiode 09.00 – 18.00 uur van maandag t/m zaterdag: 

 - per jaar  €   73,80 

 - per maand  €     6,15 

2.1.2.3 indien de vergunning op naam is gesteld (af te geven aan beroeps- of bedrijfsuitoefenaars en 

voor wie het in het belang van hun beroeps- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is dat zij daar 

parkeren) voor de tijdsperiode 09.00 – 20.00 uur van maandag t/m zaterdag: 

 - per jaar  €   88,80 

 - per maand  €     7,40 

2.2. voor een vergunning ten behoeve van een bezoeker zonder plaatsgarantie, voor een 

belanghebbendenplaats in nader aan te wijzen gedeelten: 

 per jaar  €   54,00 

 per maand €     4,50 

2.3. voor een op naam of kenteken gestelde vergunning zonder plaatsgarantie voor een 

parkeerapparatuurplaats in nader aan te wijzen gedeelten: 

2.3.1. indien de vergunning op kenteken is gesteld (af te geven aan bewoners): 

 per jaar  € 135,60 

 per maand  €   11,30 



2.3.2. indien de vergunning op naam is gesteld (af te geven aan beroeps- of bedrijfsuitoefenaars en 

voor wie het in het belang van hun beroeps- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is dat zij daar 

parkeren): 

 per jaar € 274,80 

 per maand €   22,90 

 

 

Behorende bij raadsbesluit d.d. 16 december 2019 tot vaststelling van de “Verordening 

Parkeerbelasting 2020”. 

 

 

Mij bekend, 

De griffier, 

 

 

 

 

G.A.A. van Luijn 

 


