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Vergunningparkeren, hoe werkt het? 

Met de voorgenomen invoering van vergunningparkeren willen wij u zo goed mogelijk 

informeren hoe het vergunningparkeren werkt. In dit document hebben wij een selectie 

gemaakt van de belangrijkste informatie. Uitgebreidere informatie over (vergunning) 

parkeren kunt u vinden op onze website. 

Wat is vergunningparkeren? 

Vergunningparkeren is een vorm van belanghebbendenparkeren. Dit betekent dat we de 

parkeervakken in de openbare ruimte reserveren voor de bewoners en bedrijven in het 

betreffende gebied. Op deze manier verdelen we de beschikbare parkeerruimte alleen onder 

de bewoners en bedrijven uit dat gebied. Hiermee voorkomen we dat iedere willekeurige 

automobilist hier kan parkeren. 

Op dit moment is het vergunningparkeren verdeeld in 3 zones waar vergunninghouders 

mogen parkeren: zone A, B of C. Met de voorgenomen uitbreiding komt er waarschijnlijk een 

4e zone bij. U mag met uw vergunning alleen in uw eigen zone parkeren. 

Zomer- en winterperiode 

Vergunningparkeren is geldig op de volgende tijden. 

Zomerperiode (1 april tot en met 31 oktober) 

 Op maandag tot en met zondag geldt vergunningparkeren van 9.00 tot 19.00 uur. 

Winterperiode (1 november tot en met 31 maart) 

 Op maandag tot en met zaterdag geldt vergunningparkeren van 9.00-19.00 uur. 

Uitwijklocaties 

U mag de vergunning niet gebruiken op parkeerplaatsen waar moet worden betaald, tenzij 

dit bij de uitleg staat aangegeven. Ook kan er een 'uitwijklocatie' op uw vergunning staan. Let 

op: u mag alleen op een uitwijklocatie parkeren als deze locatie nadrukkelijk op uw 

vergunning staat vermeld bij 'uitwijklocatie'.  

Daarnaast zijn er per zone ook plaatsen waar u ook mag parkeren op betaald 

parkeren plekken. Dit staat apart aangegeven op de kaartjes. Voor uw zone is de betaald 

parkeren omgeving rondom het stadhuis aangewezen als uitwijklocatie. U mag hier dus 

staan met een parkeervergunning. 

https://www.vlissingen.nl/inwoner/verkeer-en-parkeren/parkeren/vergunninghouders.html
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Parkeervergunning bewoners 

Wanneer kan ik een parkeervergunning krijgen? 

U kunt een parkeervergunning aanvragen als: 

 U ingeschreven staat op een adres binnen het vergunninghoudersgebied; 

 U eigenaar of houder bent van het voertuig. Het kenteken of het leasecontract van de 

auto dient op uw naam geregistreerd te staan of u dient permanent te beschikken over 

een bedrijfsauto. 

Welke vergunning heb ik als bewoner nodig? 

Bewoners die in het vergunningengebied wonen, kunnen een belanghebbendenvergunning 

aanvragen. Deze vergunning is geldig op plaatsen voor vergunninghouders en op de 

aangewezen uitwijklocaties. Afhankelijk van het gebied waar u woont, is in sommige gevallen 

uitwijk naar aangewezen betaalde parkeerplaatsen mogelijk. Als bewoner kunt u per woning 

maximaal 2 belanghebbendenvergunningen aanvragen. U moet wel kentekenhouder zijn. 

Een uitzondering is gemaakt voor bewoners met een leaseauto en gebruikers van een 

bedrijfsauto.  

Op verzoek kan op de vergunning een 2e kenteken worden vermeld. U moet wel aan de 

volgende voorwaarden voldoen: 

 U woont en staat ingeschreven op een adres in het vergunninghoudersgebied waar de 

parkeervergunning geldt; 

 U bent eigenaar van het voertuig of kunt schriftelijk aantonen dat u gebruiker bent van een 

lease- of bedrijfsvoertuig. 

Als bewoner kunt u voor bezoekers/gasten kraskaarten kopen. Er zijn dag- en 

dagdeelkaarten. 

Hoe gebruik ik mijn parkeervergunning? 

Leg de vergunning goed zichtbaar achter uw voorruit. Dat mag alleen in de auto waarvoor de 

vergunning is bedoeld. U mag geen kopie van de vergunning neerleggen. 

Wat zijn de kosten van een parkeervergunning voor bewoners? 

 € 52,80 per jaar voor een vergunning; 

 € 17,40 voor dagkraskaarten (6 stuks per set); 

 € 14,40 voor dagdeelkraskaarten (10 stuks per set). 

Parkeervergunning bedrijven, binnen vergunninghoudersgebied 

Bedrijven die zijn gevestigd in het vergunninghoudersgebied, kunnen een 

'belanghebbendenvergunning' aanvragen. Hiermee kunt u parkeren op parkeerplaatsen voor 

vergunninghouders. Afhankelijk van het gebied waar het bedrijf gevestigd is, kunt u in 

sommige gevallen ook parkeren op betaalde parkeerplaatsen. 

Voor werknemers van deze bedrijven kan een 'woon-werkvergunning' worden aangevraagd. 

Met deze vergunning kan worden geparkeerd op de door de gemeente aangewezen plaats. 
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Zijn er voorwaarden verbonden aan deze vergunning? 

Bedrijven die gevestigd zijn in het vergunninghoudersgebied, kunnen per vestiging maximaal 

twee belanghebbendenvergunningen aanvragen. Uw bedrijf moet dan wel ingeschreven 

staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. 

Wat zijn de kosten voor een parkeervergunning? 

De kosten zijn als volgt. 

 € 52,80 per jaar voor een belanghebbendenvergunning; 

 € 134,40 per jaar voor een woon-werkvergunning; 

 € 69,00 per maand voor parkeren in het hele gebied. Inclusief de betaald parkeren-

plaatsen. Met uitzondering van de 'kort parkeren' plaatsen; 

 € 828,00 per jaar voor parkeren in het hele gebied. Inclusief de betaald parkeren-

plaatsen. Met uitzondering van de 'kort parkeren' plaatsen. 

Parkeervergunning woon- werk verkeer 

Bedrijven die gevestigd zijn binnen het vergunninghoudersgebied van Vlissingen, kunnen 

voor hun medewerkers een woon-werk parkeervergunning aanvragen. Voor de beoogde 

uitbreidingszone is het betaald parkeerterrein rondom het stadhuis beschikbaar.  

 Ongeacht de ingangsdatum, loopt de vergunning altijd tot 1 januari van het volgende jaar; 

 De kosten van een parkeervergunning woon-werk verkeer zijn € 134,40 per vergunning 

per jaar. 
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