
EENVOUDIG EN SNEL: 
zelf uw parkeervergunning aanvragen, 
wijzigen of opzeggen via het digitaal 
parkeerloket.

U vraagt een parkeervergunning online aan via www.vlissingen.nl/parkeren. Hiervoor logt u eerst in met 
uw DigiD. Bedrijven loggen in via e-herkenning of, als deze niet in bezit is, met gebruikersnaam en 
wachtwoord. Na het inloggen, ziet u welke parkeerproducten u kunt aanvragen. Deze kunt u direct 
aanvragen en afrekenen. Betalen doet u met iDEAL. Na het betalen van de vergunning is deze direct 
ac�ef. U krijgt dus geen papieren parkeervergunning toegestuurd. Handhavers zien direct of u op de 
betreffende plaats mag parkeren door uw kenteken te scannen. 

Hee� u �jdelijk een andere auto, omdat bijvoorbeeld uw eigen auto wordt gerepareerd, u een andere 
auto hee� gekocht of u wilt uw parkeervergunning opzeggen, dan kunt u dit via het klantenportal zelf 
regelen. U logt in op het klantenportal en kiest achter de parkeervergunning voor de op�e 'wijzigen'. 
A�ankelijk van welke wijziging u wilt doen, maakt u daar uw keuze. Nadat u alle stappen hee� 
doorlopen, is uw parkeerproduct gewijzigd. Voor u gemakkelijk en voordelig, omdat hier geen kosten 
aan verbonden zijn. 

Een �jdelijke kentekenwijziging omdat de huidige auto in repara�e is, geldt voor maximaal 2 weken. Het 
vervangende kenteken moet op naam van het garagebedrijf staan. Ook het aanvragen en ac�veren van 
een �jdelijk kenteken kunt u in het klantenportal zelf regelen. Na deze 2 weken, of eerder als u uw eigen 
voertuig eerder terug hee�, ac�veert u het kenteken van uw eigen voertuig.

Op de parkeervergunning voor bewoners mag u 2 kentekens registreren. Op parkeervergunningen voor 
bedrijven mag u maximaal 10 kentekens registreren. U mag met 1 voertuig tegelijk parkeren. Er mag dus 
1 kenteken per keer ac�ef staan. U bent zelf verantwoordelijk voor het ac�veren van het kenteken van 
het voertuig dat op dat moment geparkeerd staat in het vergunninghoudersgebied. Het aanmelden van 
het kenteken doet u door in te loggen op het digitaal parkeerloket. Daarmee wordt het kenteken 
automa�sch geac�veerd. Wanneer u meer dan 1 kenteken aanmeldt in het klantenportal ontvangt u 
een meldcode en pincode om 1 van de kentekens te ac�veren in het bezoekersportal. U klikt dan op de 
parkeervergunning. Onder de tab 'kenteken aanmelden' vinkt u het kenteken van het geparkeerde 
voertuig aan. Het geac�veerde kenteken is direct ac�ef en te controleren door de handhavers.

U kunt uw parkeervergunning opzeggen via het klantenportal. Als u recht hebt op terugbetaling 
ontvangt u het geld enkele weken later op het door u opgegeven rekeningnummer. Een terugbetaling 
wordt gedaan over de volle kalendermaanden die nog niet voorbij zijn. 

Het blij� mogelijk om uw parkeervergunning aan te vragen, te wijzigen en op te zeggen aan de balie in 
het stadhuis. U maakt hiervoor een afspraak via www.vlissingen.nl/afspraakmaken. Dit mag ook 
telefonisch via 14-0118. Voor de afspraak neemt u uw legi�ma�e mee en denk aan het meebrengen van 
alle andere benodigde papieren (kentekenbewijs, mach�gingen, e.d.). 

Voor het aanvragen of opzeggen van de parkeervergunning brengen we geen kosten in rekening.

Voor een aantal parkeervergunningen geldt dat die alleen kan worden afgegeven wanneer 
bewijsstukken in de aanvraag worden bijgevoegd. Dit krijgt u �jdens het aanvraagproces te zien. Zo 
moet u bijvoorbeeld bij een leaseauto het leasecontract laten zien of bij een tweede woning de 
on�rekkingsvergunning. 
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EENVOUDIG EN SNEL: 
Parkeervergunning bewoners 

U vraagt een parkeervergunning online aan via www.vlissingen.nl/parkeren. Hiervoor logt u eerst in met 
uw DigiD. Bedrijven loggen in via e-herkenning of, als deze niet in bezit is, met gebruikersnaam en 
wachtwoord. Na het inloggen, ziet u welke parkeerproducten u kunt aanvragen. Deze kunt u direct 
aanvragen en afrekenen. Betalen doet u met iDEAL. Na het betalen van de vergunning is deze direct 
ac�ef. U krijgt dus geen papieren parkeervergunning toegestuurd. Handhavers zien direct of u op de 
betreffende plaats mag parkeren door uw kenteken te scannen. 

Als u in het vergunninghoudersgebied woont, kunt u een 
parkeervergunning aanvragen. Per adres geven we maximaal 2 
parkeervergunningen uit. U moet officieel volgens de Basisregistra�e 
Personen op het adres ingeschreven staan. Ook hebt u een geldig 
rijbewijs nodig en het kenteken van de auto staat op uw naam 
geregistreerd.

Hebt u �jdelijk een andere auto, omdat bijvoorbeeld uw eigen auto wordt gerepareerd, u een andere 
auto hebt gekocht of u uw parkeervergunning wilt opzeggen? Via het digitaal parkeerloket regelt u dit 
zelf. U logt in op het klantenportal en kiest achter de parkeervergunning voor de op�e 'wijzigen'. 
A�ankelijk van welke wijziging u wilt doen, maakt u daar uw keuze. Nadat u alle stappen hebt 
doorlopen, is uw parkeerproduct gewijzigd. Voor u gemakkelijk en voordelig, omdat hier geen kosten 
aan verbonden zijn. 

Een �jdelijke kentekenwijziging omdat de huidige auto in repara�e is, geldt voor maximaal 2 weken. Het 
vervangende kenteken moet op naam van het garagebedrijf staan. Voor het aanvragen en ac�veren van 
een �jdelijk kenteken maakt u een afspraak aan de balie van het stadhuis. Na deze 2 weken, of eerder als 
u uw eigen voertuig eerder terug hebt, ac�veert u zelf het kenteken van uw eigen voertuig.

Op de parkeervergunning voor bewoners mag u 2 kentekens registreren. Op parkeervergunningen voor 
bedrijven mag u maximaal 10 kentekens registreren. U mag met 1 voertuig tegelijk parkeren. Er mag dus 
1 kenteken per keer ac�ef staan. U bent zelf verantwoordelijk voor het ac�veren van het kenteken van 
het voertuig dat op dat moment geparkeerd staat in het vergunninghoudersgebied. Het aanmelden van 
het kenteken doet u door in te loggen op het digitaal parkeerloket. Daarmee wordt het kenteken 
automa�sch geac�veerd. Wanneer u meer dan 1 kenteken aanmeldt in het klantenportal ontvangt u 
een meldcode en pincode om 1 van de kentekens te ac�veren in het bezoekersportal. U klikt dan op de 
parkeervergunning. Onder de tab 'kenteken aanmelden' vinkt u het kenteken van het geparkeerde 
voertuig aan. Het geac�veerde kenteken is direct ac�ef en te controleren door de handhavers.

U kunt uw parkeervergunning opzeggen via het klantenportal. Als u recht hebt op terugbetaling 
ontvangt u het geld enkele weken later op het door u opgegeven rekeningnummer. Een terugbetaling 
wordt gedaan over de volle kalendermaanden die nog niet voorbij zijn. 

Het blij� mogelijk om uw parkeervergunning aan te vragen, te wijzigen en op te zeggen aan de balie in 
het stadhuis. U maakt hiervoor een afspraak via www.vlissingen.nl/afspraakmaken. Dit mag ook 
telefonisch via 14-0118. Voor de afspraak neemt u uw legi�ma�e mee en denk aan het meebrengen van 
alle andere benodigde papieren (kentekenbewijs, mach�gingen, e.d.). 

Voor het aanvragen of opzeggen van de parkeervergunning brengen we geen kosten in rekening.

Voor een aantal parkeervergunningen geldt dat die alleen kan worden afgegeven wanneer 
bewijsstukken in de aanvraag worden bijgevoegd. Dit krijgt u �jdens het aanvraagproces te zien. Zo 
moet u bijvoorbeeld bij een leaseauto het leasecontract laten zien of bij een tweede woning de 
on�rekkingsvergunning. 
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Bedrijven kunnen voor hun werknemers een parkeervergunning aanvragen.
Deze vergunning is alleen verkrijgbaar voor de parkeerterreinen aan de Spuikom, de Kenau 
Hasselaarstraat, De Willem Ruysstraat (naast de Machinefabriek) en de Koningsweg..

Eigenaren van een 2e woning die de woning ook zelf gebruiken, kunnen onder voorwaarden een 
parkeervergunning voor een vakan�ewoning aanvragen. Als eigenaar van de woning moet u in bezit zijn 
van een on�rekkingsvergunning of de woning moet een WOZ-waarde boven de € 265.000 hebben. 
Alleen als u eigenaar bent van de woning komt u in aanmerking voor een deze parkeervergunning.

Marktkooplieden die een standplaats op de weekmarkt in Vlissingen hebben, kunnen gebruik maken 
van een marktvergunning. Deze vergunning is alleen verkrijgbaar voor de parkeerterreinen aan de 
Spuikom, de Kenau Hasselaarstraat, De Willem Ruysstraat (naast de Machinefabriek) en de 
Koningsweg.

Bedrijven die binnen het gebied van het betaald parkeren zijn geves�gd en ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel kunnen 
maximaal 2 belanghebbendenvergunningen kopen. Let op: als u uw parkeervergunning online wilt aanvragen, hebt u e-herkenning of een 
inlognaam en resetcode nodig. Hebt u geen van beiden, dan vraagt u deze aan via publieksdiensten@vlissingen.nl. Vermeld in de e-mail uw 
KvK-nummer en adresgegevens. 

Met  een maandvergunning mag u in  het  gehele  vergunninghoudersgebied op zowel  de betaalde-  a ls  op de 
belanghebbendenparkeerplaatsen parkeren (met uitzondering van de kort parkeerplaatsen). 

Iedereen kan een �jdelijke parkeervergunning aanvragen. Deze vergunningen zijn aan te vragen op kenteken. Met de dag- of 
weekvergunningen is het mogelijk op specifieke loca�es te parkeren in het gebied met betaald parkeren en vergunninghoudersparkeren.

Bedrijven die regelma�g werkzaamheden uitvoeren binnen het vergunninghoudersgebied (bijv. 
aannemers en schilderbedrijven) kunnen voor de uitvoering van deze werkzaamheden een 
parkeervergunning voor 1 jaar aanvragen. Deze vergunning hee� een aangepast tarief. 

Loodsen die niet in de gemeente Vlissingen wonen, kunnen maximaal 1 parkeervergunning voor 
loodsen aanvragen. Loodsen kunnen deze gebruiken om hun werk uit te voeren. De vergunning wordt 
alleen afgegeven als u een (aspirant)loodsenpas bij de aanvraag downloadt. Met deze parkeer-
vergunning kunt u in zone B parkeren.

Loodsen die niet in de gemeente Vlissingen wonen, kunnen maximaal 1 parkeervergunning voor 
loodsen aanvragen. Loodsen kunnen deze gebruiken om hun werk uit te voeren. De vergunning wordt 
alleen afgegeven als u een (aspirant)loodsenpas bij de aanvraag downloadt. Met deze parkeer-
vergunning kunt u in zone B parkeren.
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Parkeervergunning voor bedrijven 

Tijdelijke parkeervergunningen voor dag, week of maand
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De ves�gingen van Hogeschool Zeeland en Scalda die aan Boulevard Bankert geves�gd zijn, hebben de 
mogelijkheid om een parkeervergunning aan te vragen voor studenten die op deze loca�es les krijgen. 
Deze vergunningen zijn alleen verkrijgbaar voor het parkeerterrein aan de Kenau Hasselaarstraat.

Hotels kunnen voor hun hotelgasten een hotelvergunning aanvragen. Het aantal hotelkamers bepaalt 
het aantal vergunningen dat beschikbaar is voor de aanvraag. Deze vergunning is alleen verkrijgbaar 
voor de parkeerterreinen aan de Spuikom, de Kenau Hasselaarstraat, De Willem Ruysstraat (naast de 
Machinefabriek) en de Koningsweg.
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Loca�es waar u kunt parkeren

De vergunning voor zone A is geldig voor betaald parkeren in de Gravestraat, Koningsweg, Stenenbeer en Wilhelminastraat.

In zone C is de vergunning ook geldig voor betaald parkeren op het terrein aan De Willem Ruysstraat (naast de Machinefabriek), de 
Glacisstraat (met uitzondering van achterzijde Aldi) en de Koningsweg.

De bewonersvergunning, bedrijfsvergunning, dag- en weekvergunning, verhuisvergunning, mantelzorgvergunning en bezoekersvergunning 
gelden voor 1 van de 3 zones. Deze vergunningen zijn geldig wanneer het vergunningparkeren van toepassing is. Dit staat op borden 
aangegeven. 

In zone B is de vergunning geldig voor betaald parkeren op de boulevards (met uitzondering van parkeerplekken korter dan 1 uur), in de 
Kenau Hasselaarstraat en de oprit Coosje Buskenstraat.


