[Bedrijf]
T.a.v. [Naam]
[Adres]
[Adres]

Ons kenmerk
Datum
Afdeling
Contact
Telefoon
E-mail
Bijlage

[Kenmerk (automatisch in voettekst)]
20 augustus 2018
Beheer en Beleid Openbare Ruimte
Team Parkeren
14 023 (optie 5 in keuzemenu)
parkeren@haarlem.nl
Folder Regeling bezoekersparkeren

Onderwerp: Veranderingen betaald parkeren en bezoekersparkeren

Geachte heer, mevrouw,
Vanaf 1 oktober 2018 gaat de nieuwe regeling bezoekersparkeren in. Tegelijk met het betaald
parkeren op zondag van 13.00 tot 23.00 uur. Met deze brief en bijgevoegde folder krijgt u informatie.
Betaald parkeren op zondag vanaf 1 oktober
Vanaf 1 oktober voert de gemeente betaald parkeren in op zondag tussen 13.00 en 23.00 uur. Dit
geldt voor de binnenstad van Haarlem en de wijken daaromheen. Ook in uw wijk gaat dit in.
Voor alle dagen geldt in uw wijk dan maximaal drie uur parkeren tegen het tarief van € 3,25 per uur.
De nieuwe regeling bezoekersparkeren en tarieven vanaf 1 oktober
Vanaf 1 oktober gaat de nieuwe regeling bezoeksparkeren in. Met deze regeling kan uw bezoek
langer en voordeliger parkeren bij u in de buurt.
• U kunt meerdere voertuigen (er is geen maximum) tegelijk aanmelden.
• Uw bezoekers kunnen langer dan drie uur parkeren.
• U betaalt voor uw bezoekers maximaal € 0,25 per uur.
• U krijgt achteraf een factuur voor de parkeerkosten die u heeft gemaakt.
• De parkeerkosten zijn maximaal € 125,00 per jaar. Dat is uw jaarlimiet. Dit is omgerekend
minimaal 500 uur die u aan bezoek kunt ontvangen per jaar.
• Wanneer het jaarlimiet op is, kan uw bezoek op straat betaald parkeren met het tarief van € 3,25
per uur en maximaal drie uur.
Dagen

Tijden

Tarieven

Maandag t/m vrijdag

9.00 – 17.00 uur

€ 0,12 per uur

Maandag t/m vrijdag

17.00 – 23.00 uur

€ 0,25 per uur

Zaterdag

9.00 – 23.00 uur

€ 0,25 per uur

Zondag

13.00 – 23.00 uur

€ 0,25 per uur
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Aanvragen en gebruiken bezoekersparkeren
Vanaf 3 september kunt u via www.haarlem.nl/bezoekersparkeren de regeling bezoekersparkeren
aanvragen. Voor de aanvraag heeft u een DigiD nodig. U kunt ook bellen met de gemeente via 14 023
of langskomen in de publiekshal, Zijlvest 39, als u hulp nodig heeft bij het aanvragen van de regeling.
Na het aanvragen kunt u de regeling meteen gebruiken.
Let op!
Uw huidige bezoekersvergunning wordt niet automatisch omgezet. U moet zelf op tijd de regeling
bezoekersparkeren aanvragen. Tot 1 oktober kunt u nog gebruik maken van de papieren
bezoekersschijf, website en sms-functie.
Het aan- en afmelden van uw bezoek gaat per kenteken. Dat kan met de nieuwe regeling op vier
verschillende manieren:
• Via de parkeerapp ‘Bezoekersparkeren’ voor iOS en Android;
• Via de website www.haarlem.nl/bezoekersparkeren;
• Via de parkeerautomaat bij u in de buurt;
• Via telefoonnummer: 023 30 22 100.
Mantelzorgregeling
Voor uw mantelzorger(s) is er vanaf 1 oktober 2018 een aparte regeling bezoekersparkeren.
Meer informatie vindt u op www.haarlem.nl/mantelzorgregeling.
Informatie en vragen
• In de folder en op de website www.haarlem.nl/bezoekersparkeren vindt u meer informatie.
• Vragen kunt u stellen aan Team Parkeren via parkeren@haarlem.nl of via telefoonnummer 14 023
via optie 5 in het keuzemenu.
• Bij het Sociaal Wijkteam in uw buurt worden inloopspreekuren georganiseerd als u hulp nodig
heeft met het aanvragen van de regeling bezoekersparkeren. Informatie hierover volgt op
www.haarlem.nl en bij het Sociaal Wijkteam.
Met vriendelijke groet,

Mr. M.J. Patist-Verheij,
Directeur
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