
Tarieventabel behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2021            
De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien
deze verschuldigd is.

1. Het tarief voor het parkeren bij de parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, 
van de verordening bedraagt:  
Parkeerlocatie uurtarief tijds-  tarief per  dag- 

tarief een-  tijdseen- kaart 
heden  heid in  
in minuten euro's  

A Centrum  
Nieuwstad  €          2,40 2,5 min € 0,10             €     14,40 
Handelskade  €          2,40 2,5 min € 0,10             €     14,40 
IJsselkade                                                 €          2,40 2,5 min € 0,10             €     14,40 
Prinsenhof €          2,40 2,5 min € 0,10             €     14,40 
Kapoeniestraat (1) €          2,40 2,5 min € 0,10              n.v.t. 
Burg van Nispenstraat €          2,40 2,5 min € 0,10              n.v.t. 
Kapoeniestraat  €          2,40 2,5 min € 0,10             €     14,40 
Kapoeniestraat/Grutpoort  €          2,40 2,5 min € 0,10             €     14,40 

B. Ring 1
Tramstraat  €          1,80 3,3 min € 0,10             €       4,00 
Ingenieur Visstraat  €          1,80 3,3 min € 0,10             €       4,00 
Hofstraat   €          1,80 3,3 min € 0,10             €       4,00 
Dr. Huber Noodtstraat (1) €          1,80 3,3 min € 0,10             €       4,00 
Dr. Huber Noodtplaats  €          1,80 3,3 min € 0,10             €       4,00 
Raadhuisstraat €          1,80 3,3 min € 0,10             €       4,00 
Tjalmastraat/Raadhuisstraat (stadhuis)  €          1,80 3,3 min € 0,10             €       4,00 
Tjalmastraat  €          1,80 3,3 min € 0,10             €       4,00 
Plantenstraat  €          1,80 3,3 min € 0,10             €       4,00 
Terborgseweg (1)  €          1,80 3,3 min € 0,10             €       4,00 

C. Ring 2
Nieuweweg    €          1,50 4,0 min € 0,10             €       4,00 
Amphionstraat   €          1,50 4,0 min € 0,10             €       4,00 
Hovenierspad  €          1,50 4,0 min € 0,10             €       4,00 
Dokter Bardetplaats  €          1,50 4,0 min € 0,10             €       4,00 
Dr. Huber Noodtstraat (2)  €          1,50 4,0 min € 0,10             €       4,00 
Glazenmakerswegje  €          1,50 4,0 min € 0,10             €       4,00 
Houtkampstraat €          1,50 4,0 min € 0,10             €       4,00 
Veemarkt  €          1,50 4,0 min € 0,10             €       4,00 
Wei van Ome Karel  €          1,50 4,0 min € 0,10             €       4,00 
Terborgseweg (2) €          1,50 4,0 min € 0,10             €       4,00 
Melkweg €          1,50 4,0 min € 0,10             €       4,00 
Spinbaan  €          1,50 4,0 min € 0,10             €       4,00 
Handelskade (Iseldoks) €          1,50 4,0 min € 0,10             €       4,00 
Iseldoks €          1,50 4,0 min € 0,10             €       4,00 
Meerpaal €          1,50 4,0 min € 0,10             €       4,00 
Bolder €          1,50 4,0 min € 0,10             €       4,00 
Dukdalf €          1,50 4,0 min € 0,10             €       4,00 
het Eiland €          1,50 4,0 min € 0,10             €       4,00 

D Ring 3
Pompenhof  €          1,20 5,0 min € 0,10             €       4,00 
Nieuweweg (2) €          1,20 5,0 min € 0,10             €       4,00 
Paul Krugerlaan/Steinlaan  €          1,20 5,0 min € 0,10             €       4,00 
Steinlaan (Rozenhoek)  €          1,20 5,0 min € 0,10             €       4,00 
Steinlaan  €          1,20 5,0 min € 0,10             €       4,00 
Amphionstraat (parkeerkuil)   €          1,20 5,0 min € 0,10             €       4,00 
Amphionstraat (1)  €          1,20 5,0 min € 0,10             €       4,00 
Amphionstraat (3)  €          1,20 5,0 min € 0,10             €       4,00 
Rozengaardseweg  €          1,20 5,0 min € 0,10             €       4,00 
Brouwerskamp €          1,20 5,0 min € 0,10             €       4,00 
Markthalstraat €          1,20 5,0 min € 0,10             €       4,00 
Kalverstraat €          1,20 5,0 min € 0,10             €       4,00 
Meestersstraat €          1,20 5,0 min € 0,10             €       4,00 
Wilhelminastraat €          1,20 5,0 min € 0,10             €       4,00 
Het Straatje €          1,20 5,0 min € 0,10             €       4,00 
Willem de Zwijgerstraat €          1,20 5,0 min € 0,10             €       4,00 
Louise de Colignystraat  €          1,20 5,0 min € 0,10             €       4,00 



Pasplein  €          1,20 5,0 min € 0,10             €       4,00 
Prins Hendrikstraat €          1,20 5,0 min € 0,10             €       4,00 
Prins Bernhardstraat  €          1,20 5,0 min € 0,10             €       4,00 
Oranjehof €          1,20 5,0 min € 0,10             €       4,00 
Willemstraat €          1,20 5,0 min € 0,10             €       4,00 
Julianaplein €          1,20 5,0 min € 0,10             €       4,00 
Emmastraat €          1,20 5,0 min € 0,10             €       4,00 
Terborgseweg (3) €          1,20 5,0 min € 0,10             €       4,00 
Parkeerplaats Varkensweide de eerste 30 min  gratis 
Parkeerplaats Varkensweide na de eerste 30 €          1,20 5,0 min € 0,10             €       4,00 
Wijnbergseweg / de Bottenmölle  €          1,20 5,0 min € 0,10             €       4,00 

E. Overige
Hamburgerbroeklaan €          0,60 10,0 min € 0,10             €       3,60 
Stationsplein €          0,60 10,0 min € 0,10             €       3,60 
Ambachtstraat (tot Industriestraat) €          0,60 10,0 min € 0,10             €       3,60 
Stationsstraat €          0,60 10,0 min € 0,10             €       1,00 

Bovenstaande tarieven zijn van toepassing:  
  - van 09.00 uur tot 21.00 uur op maandag t/m zaterdag       

Het parkeergeld in de Parkeergarage Catharina bedraagt    

Tijdens daguren  €          1,80 3,3 min €              0,10 €     10,80 
Tijdens daluren  €          1,20 5,0 min € 0,10             €       7,20 

Het parkeergeld in de Parkeergarage Amphion bedraagt       

De eerste 30 minuten  gratis 
Tijdens daguren  €          1,50 4,0 min €              0,10 €       4,00 
Tijdens daluren  €          1,20 5,0 min € 0,10             €       4,00 

De tijden van de daguren voor de Parkeergarage Catharina en Amphion zijn:  
 - van 08.00 uur tot 21.00 uur op maandag t/m zaterdag      

De tijden voor de daluren voor de Parkeergarage Catharina en Amphion zijn:  
 - van 21.00 uur tot 08.00 uur op maandag t/m zaterdag      
 - van 21.00 uur op zaterdag tot 08.00 uur op maandag m.u.v. koopzondagen    

Het tarief voor een uitrijkaart (Schouwburg/bioscoop/Gruitpoort) voor de Parkeergarages  
Catharina en Amphion bedraagt:    €       3,00 

2. Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onder b,  
van de verordening bedraagt:  

a. voor een plaatsgebonden centrumvergunning  geldend voor de exclusieve 
parkeerplaatsen aan de Prinsenhof, Gasthuisstraat, Gasthuisstraat (binnenterrein), Korte Kapoeniestraat,     
Nieuwstad en Hovenierspad
  - voor bewoners in het centrumgebied    per maand € 22,00    
  - voor bedrijven in het centrumgebied    per maand € 38,50    

b. voor een centrumvergunning  geldend voor het centrumgebied  
  - voor bewoners in het centrumgebied    per maand € 12,10    
  - tweede vergunning voor bewoners in het centrumgebied      per maand € 16,50    
  - voor bedrijven in het centrumgebied    per maand € 33,00    

Parkeerlocaties in het centrumgebied:    Aangewezen locaties Overloop
vergunninghouders-   betaalde  
plaatsen parkeerplaatsen   
Hovenstraatje Nieuweweg
Grutpoort Hovenierspad
Dr. Huber Noodtplaats  Amphionstraat  
Handelskade (parkeerkuil)  

Wei van Ome Karel



c. voor een centrumrandvergunning  geldend voor het centrum rand gebied    
  - voor bewoners per maand € 12,10    
  - tweede vergunning voor bewoners per maand € 16,50    
  - voor bedrijven per maand € 33,00    

Het centrumrandgebied betreft 3 deelgebieden Aangewezen locaties
De Veentjes/Dr. Huber Noodtplaats (CR1) betaalde parkeerplaatsen binnen het parkeergebied,     

m.u.v. aangewezen vergunninghouder locaties   

Gemeentehuis/Brewinc (CR2) betaalde parkeerplaatsen binnen het parkeergebied,   
m.u.v. aangewezen vergunninghouder locaties  

Iseldoks (CR3) betaalde parkeerplaatsen binnen het parkeergebied,   
m.u.v. aangewezen vergunninghouder locaties  

d. voor een wijkvergunning  geldend voor negen wijken     
  - voor bewoners in de wijken  per maand € 6,60      
  - voor bedrijven in de wijken per maand € 10,09    

Wijken bestaan uit Aangewezen locaties
Steinlaan e.o. (W1) binnen gebied  
Dr. Bardetplaats/Veemarkt e.o. (W2) binnen gebied
De Pas (W3) binnen gebied
Spoorzone noord (W4) binnen gebied
Spoorzone zuid (W5) binnen gebied
t Weerdje e.o. (W6) binnen gebied
Tramstraat e.o. (W7) binnen gebied
Lookwartier (W8) binnen gebied
De Happert (W9) binnen gebied

e. voor een randvergunning  geldend voor aangewezen
parkeerplaatsen
 - voor bewoners per maand € 11,00    

  - voor bedrijven per maand € 27,50    

Aangewezen locaties
Amphionstraat (parkeerkuil)  
Wei van Ome Karel

f. voor een Varkensweide vergunning geldend voor de aangewezen  
parkeerplaats  
 - voor bewoners per maand € 11,00    
 - voor bedrijven per maand € 27,50    

Aangewezen locaties
Varkensweide

g. voor een abonnement voor de parkeergarages  Catharina en Amphion  
- voor bewoners voor werkdagen 07.00 -19.00 uur per maand € 45,80    
- voor bedrijven voor werkdagen 07.00 -19.00 uur per maand € 55,00    

- voor bewoners voor werkdagen, koopavond en zaterdag 07.00 -19.00 uur per maand € 64,15    
- voor bedrijven voor werkdagen, koopavond en zaterdag 07.00 -19.00 uur per maand € 73,35    

- voor bewoners 24 uur /dg, 7 dgn. /wk per maand € 70,00    
- voor bedrijven 24 uur /dg, 7 dgn. /wk per maand € 110,00  

h. voor een abonnement voor de parkeergarage Intermeco  
- voor bewoners 24 uur /dg, 7 dgn. /wk per maand € 35,00    
- voor bedrijven 24 uur /dg, 7 dgn. /wk per maand € 41,25    



i. voor marktkooplieden  
  bij de parkeerplaatsapparatuur van de parkeerplaats Stationsstraat (vml. Sturko)  
  achterste gedeelte
  - van 09.00 - 18.00 uur op dinsdag per jaar € 49,50    
  - van 09.00 - 18.00 uur op dinsdag en van 09.00 - 17.00 uur op zaterdag per jaar € 99,00    

3. Het tarief bedraagt voor een autodatevergunning, uitsluitend geldig
op aangewezen plaatsen voor autodatevergunningen, gelegen in:  
 - het centrum per jaar € 165,00  
 - de wijken per jaar € 55,00    

Behoort bij besluit van de raad van 17 december 2020                
Mij bekend,  

de griffier  





parkeerplaatsen aan de Prinsenhof, Gasthuisstraat, Gasthuisstraat (binnenterrein), Korte Kapoeniestraat,     



betaalde parkeerplaatsen binnen het parkeergebied,     

betaalde parkeerplaatsen binnen het parkeergebied,   

betaalde parkeerplaatsen binnen het parkeergebied,   


