Gemeente Vlissingen, vergunninghouders parkeerzone A
Met een parkeervergunning voor zone A mag u op de volgende plekken parkeren:





























Baljuwstraat;
Branderijstraat;
Commandoweg;
Emmastraat;
Flessenstraat;
Gravestraat;
Hendrikstraat;
Kogelparkstraat;
Koningsweg;
Korenstraat;
Korte Zelke;
Koudenhoek;
Landingstraat;
Marinestraat;
Nieuwstraat (niet bij de parkeermeter bij het café);
Onderstraat;
Oranjedijk;
Oranjestraat (niet bij de parkeermeter);
Paardenstraat;
Palingstraat;
Prinsenstraat;
Sarazijnstraat;
Schuitvlotstraat;
Schutterijstraat;
Simon Stevinstraat;
Torenstraat;
Steenen Beer;
Wilhelminastraat.

Aandachtspunten parkeervergunning
Zone A
 De parkeervergunning moet vóór 1 maart achter uw voorruit liggen en is geldig tot maart
van het volgende jaar;
 De vergunning is geldig wanneer het vergunningparkeren van kracht is. Dit staat met
borden aangegeven.
 Tussen 1 november en 1 april van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 19.00 uur;
 Tussen 1 april en 31 oktober van maandag tot en met zondag 09.00 en 19.00 uur;
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 Uw vergunning is niet geldig bij betaald parkeren, met uitzondering van: Gravestraat,
Koningsweg, Steenenbeer en Wilhelminastraat;
 Vanaf begin mei 2018 kunt u niet meer parkeren op het tijdelijke parkeerterrein aan de
Vlamingstraat. Alternatieve locaties zijn Koudenhoek en Koningsweg.

Uitwijklocaties
 Op bovengenoemde uitzonderingslocaties na, mag u de vergunning niet gebruiken op
parkeerplaatsen waar moet worden betaald, tenzij er een ‘uitwijk’ locatie staat vermeld op
uw vergunning;
 In elke zone zijn er uitwijkparkeerplaatsen, zodat iedereen zijn/haar auto in de buurt kwijt
kan;
 U mag alleen op een uitwijklocatie parkeren als deze locatie nadrukkelijk op uw vergunning
staat vermeld bij ‘uitwijklocatie’.

Tijdelijke auto
Het kan gebeuren dat u tijdelijk niet over uw eigen auto beschikt, maar dat u gebruik maakt
van een vervangende auto bijvoorbeeld van een garage. Als dit voor langere tijd is, kunt u
uw vergunning in bewaring afgeven bij de afdeling Publiekszaken in ruil voor een tijdelijke
vergunning. Zo’n tijdelijke vergunning is maximaal 2 weken geldig. Hiervoor heeft de
gemeente van u nodig:
 Het kentekenbewijs van de vervangende auto. Dit kenteken dient vermeld te staan op een
garagebedrijf;
 Uw huidige, geldige parkeervergunning;
 € 5,- borg. Hiervoor krijgt u een leenparkeervergunning.

Wijziging van de vergunning
 Als u een nieuwe auto heeft en u uw kenteken voor uw parkeervergunning wilt wijzigen,
kunt u dit doorgeven bij de afdeling Publiekszaken in het stadhuis. Hiervoor hebben we
van u nodig:
1. Uw huidige, geldige parkeervergunning;
2. Een geldig kenteken (deel 2 / tenaamstellingsbewijs) van de nieuwe auto;
3. Een leasecontract waaruit blijkt dat de vergunninghouder rechtmatig gebruiker van de
auto is.
 Als u gaat verhuizen naar een andere zone dient uw vergunning ook te worden
aangepast;
 Een (kenteken)wijziging op uw parkeervergunning kost € 5,- en dient u direct aan de balie
te betalen;
 Heeft u helemaal geen auto meer, maar heeft u hem verkocht of weggedaan? Vergeet
dan niet uw parkeervergunning uit uw auto te halen en in te leveren bij de balie in het
stadhuis. U krijgt dan geld terug voor het aantal maanden dat u geen gebruik maakt van
de vergunning.

Parkeervergunning kwijt?
 Als u uw parkeervergunning kwijt bent, kunt u een nieuwe vergunning aanvragen bij de
afdeling Publiekszaken aan de balie van het stadhuis;
 Vergeet bij de verkoop van uw auto niet uw parkeervergunning uit de auto te halen. De
oude vergunning heeft u nodig om geld terug te krijgen of om een nieuwe vergunning op
een ander kenteken aan te vragen. Een nieuwe vergunning kost € 20,-. Dit dient u direct
bij afgifte te betalen.
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Vragen?
Als u vragen heeft over uw parkeervergunning, neem dan contact op met de afdeling
Publiekszaken via (0118) 48 70 00.

Algemene voorwaarden en bepalingen behorende bij de parkeervergunning
Deze voorwaarden zijn op 24 januari 1996 door burgemeester en wethouders van Vlissingen
vastgesteld.
1. Parkeren met gebruik van deze vergunning is uitsluitend toegestaan voor de in de
vergunning aangewezen plaats(en) of gebied(en);
2. De vergunning is geldig op de volgende dagen en tijdstippen: van 1 november tot en met
31 maart; maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 19.00 uur. Van 1 april tot en met 31
oktober maandag tot en met zondag van 9.00 en 19.00 uur;
3. Aan aanwijzingen van de politieambtenaren en andere door de burgemeester en
wethouders aangewezen ambtenaren dient onmiddellijk gevolg te worden gegeven;
4. Op een daartoe strekkend verzoek van de onder punt 3 genoemde ambtenaren, dienen
het vergunningsbewijs alsmede deze algemene voorwaarden aan hen overhandigd te
worden;
5. Het is de vergunninghouder niet toegestaan om zijn vergunningsbewijs, al dat niet tegen
betaling, aan derden beschikbaar te stellen;
6. De vergunninghouder is verplicht om wijzigingen (ook tijdelijke wijzigingen) in één of meer
van de omstandigheden die relevant waren voor het verstrekken van de vergunning,
terstond te melden aan burgemeester en wethouders via de afdeling Publiekszaken,
Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen;
7. Alle werken of eigendommen van de gemeente, die tengevolge van het gebruik van deze
vergunning mochten worden beschadigd, zullen op kosten van de vergunninghouder door
de gemeente worden hersteld;
8. De houder van deze vergunning doet bij voorbaat afstand van alle aanspraken die hij
tegenover de gemeente zou kunnen doen gelden, wegens schade aan het krachtens
deze vergunning aanwezige voertuig(en), door welke oorzaak ook ontstaan en vrijwaart
de gemeente van alle vorderingen, die derden mochten doen gelden tot vergoeding van
schade, die met het gebruik maken van deze vergunning in enigerlei verband staat, tenzij
de schade is ontstaan door of de vordering voortspruit uit schuld aan de zijde van de
gemeente;
9. De vergunning dient zodanig achter de voorruit van het voertuig te worden geplaatst dat
de geldigheidsduur en het kenteken goed leesbaar zijn;
10. Bij niet of niet geheel nakomen van de gestelde voorwaarden wordt de vergunning geacht
niet te zijn verleend en kan (afgezien van het opmaken van een proces-verbaal c.q. een
administratieve sanctie) tot intrekking van de vergunning worden overgegaan;
11. Indien de vergunning ingetrokken dient te worden zal de gemeente in geen enkel opzicht
aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de in verband hiermee geleden schade;
12. De vergunninghouder kan aan de vergunning geen recht op een parkeerplaats ontlenen;
13. In het geval dat tot intrekking van de vergunning wordt overgegaan bestaat geen enkele
aanspraak op vervangende parkeergelegenheid;
14. Parkeervergunningen waarmee geparkeerd mag worden bij parkeerapparatuur zijn niet
geldig bij meters / automaten waarvan de maximale parkeertijd op 1 uur of korter is
vastgesteld;
15. In geval van beschadiging, verlies of diefstal van de vergunning dient te allen tijde
aangifte bij de politie te worden gedaan.
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