Aan het college van burgemeester en wethouders van Kerkrade,
Postbus 600,
6460 AP KERKRADE

Plaats………………………………………………………………….,Datum…………………………………………….

Geacht college,
Bij deze vraag ik een parkeervergunning aan voor het parkeren in Kerkrade. Ik vraag de vergunning
aan omdat ik:
o

bewoner ben van het centrum van Kerkrade;

o

een onderneming in het centrum van Kerkrade heb en kan aantonen dat ik de auto in de
buurt van de onderneming nodig heb.
(aankruisen wat van toepassing is)

Spelregels parkeervergunning
U bent op de hoogte van de volgende spelregels:
 U heeft geen beschikking over parkeergelegenheid op eigen terrein, zoals een garage of een
oprit.
 Voor het verkrijgen van een parkeervergunning dienen de kosten vooraf voldaan te worden.
 U blijft zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) verlengen van de vergunning.
 De vergunning wordt op kenteken uitgegeven. Als uw kenteken wijzigt, dient u dat zo
spoedig mogelijk te melden. U krijgt dan tegen inlevering van de oude vergunning een
nieuwe parkeervergunning.
 Het betreft geen voor u gereserveerde parkeerplaats.
Afzender:
Naam:

Telefoon:
…………………………………………………………...………….

Adres:

………………………………...……………………………………………
E-mail:

…………………………………………………………...………….

…………………………………...………………………………..………

Postcode:
………………………………………………………...……………

Kenteken van het voertuig:
…………………………………...…………………………………………

Woonplaats:
………………………………………………………...……………

Ingangsdatum vergunning:
……………………………………...………………………………………

Bent u in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders? Ja/nee

Op de volgende pagina’s kunt u aangeven voor welke locatie u een vergunning aanvraagt.

Voor welke locatie vraagt u een parkeervergunning aan?
(aankruisen voor welke locatie u een parkeervergunning aanvraagt; slechts 1 locatie is mogelijk)
In het directe centrum
In het directe centrum, waar na het eerste uur gratis een parkeertarief geldt van € 1,50 per uur met
een maximaal dagtarief van € 8,-, kunt u een parkeervergunning aanvragen à € 170,40 per jaar. U
kunt hierbij kiezen uit een vergunning voor de volgende locaties:
o

LOCATIE A-I
Parkeerdek Einderstraat / Engerweg / Kerkplein / Kapellaan (tussen Putgang en Engerweg);

o

LOCATIE A-2
Theaterplein / Poststraat / Van Beethovenstraat (tussen Niersprinkstraat en J.S. Bachstraat) /
Kloosterraderstraat (tussen Poststraat en Oranjestraat);

o

LOCATIE A-3
Kloosterraderplein (cameraparkeren)

o

LOCATIE A-4
Atriumterrein (cameraparkeren)

In de schil rond het centrum
In de schil rond het centrum, waar na het eerste uur gratis een parkeertarief geldt van € 1,- per uur
met een maximaal dagtarief van € 5,-, kunt u een parkeervergunning aanvragen à € 113,- per jaar. U
kunt hierbij kiezen uit een vergunning voor de volgende locaties:
o

LOCATIE B-1
Stationsstraat / Dkn. Quodbachlaan / Giessenstraat / Kosterbeemden / Kapellaan (tussen
Stationsstraat en Putgang) / Pater Kreitenstraat

o

LOCATIE B-2
Marktstraat / Hoofdstraat / Oranjestraat / Rolduckerstraat / Kloosterraderstraat (tussen
Oranjestraat en O.L. Vrouwestraat) / Koninginnestraat / Prins Bernhardstraat

o

LOCATIE B-3
J.S. Bachstraat / Van Beethovenstraat (tussen Mozartstraat en Schubertstraat)

Let op: u mag uitsluitend parkeren op de locatie(s) waar u nu voor kiest. Uitwisseling met andere
gebieden is niet mogelijk.
Parallelweg Kerkradersteenweg
Op de parallelweg van de Kerkradersteenweg geldt een parkeertarief van € 1,- per uur, waarbij het
eerste uur gratis is en een maximaal dagtarief van € 5,- geldt. U kunt een parkeervergunning
aanvragen à € 113,- per jaar.
o

LOCATIE C-1
Parallelweg van de Kerkradersteenweg

Eygelshoven
In Eygelshoven geldt alleen op zaterdag een parkeertarief van € 0,80 per uur. U kunt een vergunning
aanvragen à € 29,20 per jaar.
o

LOCATIE D-1
Plein aan Portbeemden

o

LOCATIE D-2
Plein aan Torenstraat

Belanghebbendenvergunning
Belanghebbendenvergunningen 24/7
Op de volgende locaties geldt de belanghebbendenvergunning 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
Totaalbedrag voor deze vergunning bedraagt € 170,40 per jaar.
o

LOCATIE BEL-I
Rolduckerstraat, tussen huisnummer 36 en de O.L. Vrouwestraat

o

LOCATIE BEL-2
Anselderlaan, ter hoogte van huisnummer 96

Belanghebbendenvergunningen, uitsluitend geldig op zaterdag
Op de volgende locaties geldt de belanghebbendenvergunning alleen op zaterdagen, tussen 06:00 en
18:00 uur. Totaalbedrag voor deze vergunning bedraagt € 29,20 per jaar.
o

LOCATIE BEL-3
Pastoor Stevenstraat

o

LOCATIE BEL-4
Parkeerterrein Smal Weide (hoek Torenstraat)

Datum:
Handtekening:

……………………………………………………………………………..
U kunt dit formulier inleveren bij het stadskantoor (Markt 33, 6461 EC Kerkrade) of opsturen per post (Postbus 600, 6460
AP Kerkrade) of per e-mail (gemeentehuis@kerkrade.nl).

Het onderstaande s.v.p. niet invullen.
Van gemeentewege akkoord: ja/nee
Eventuele opmerkingen:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

