Parkeren blauwe zone
Oude Dorp Urk
Beleidsregels 2020
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1.

Inleiding

1.1. Waarom deze beleidsregels?
In oktober 2017 is in het Oude Dorp van Urk een parkeerschijfzone (blauwe zone) gerealiseerd. De
reden daarvoor was om de parkeerdruk in het Oude Dorp te verminderen en de doorstroom te
verbeteren. Na een jaar is in oktober 2018 een evaluatie gehouden onder de bewoners en
bezoekers van het Oude Dorp van Urk. In de evaluatie kwam onder andere naar voren dat
eenduidigheid onder het verstrekken van ontheffingen gewenst is. Er is vanuit de bewoners
behoefte aan duidelijke regels. Dit geldt ook voor de medewerkers intern die te maken hebben met
het verstrekken van de parkeerontheffingen.
Naast de behoefte aan duidelijke regels, zijn er meerdere wensen en verbeterpunten uit de
enquête gekomen. Na overleg met de projectgroep en het college zijn deze (waar het kon)
meegenomen in de nieuwe regels. In dit document staan de regels beschreven. Deze regels gaan
in op 1 december 2020. Ze zijn aanpasbaar na toekomstige evaluaties.

1.2. Het gebied waarvoor deze beleidsregels gelden
Deze beleidsregels gelden alleen voor de blauwe zone Oude Dorp Urk. Op www.urk.nl staat een
actuele omschrijving van het gebied. De blauwe zone is herkenbaar aan verkeersborden bij iedere
ingang van de blauwe zone. Deze ingang is ook voorzien van een blauwe lijn op de weg. De
parkeervakken binnen de blauwe zone zijn ook blauw belijnd.
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2.

Parkeren voor bezoekers binnen de blauwe zone

2.1. Parkeren voor bezoekers
Bezoekers mogen met een parkeerschijf maximaal 3 uur parkeren in de blauwe zone van het
Oude Dorp van Urk. De actuele uitleg over het gebruik van een parkeerschijf staat op www.urk.nl.

2.2. Parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart
Een voertuig met een gehandicaptenparkeerkaart mag 3 uur parkeren in de blauwe zone. De
parkeerschijf moet wel juist gebruikt worden, naast de gehandicaptenparkeerkaart. Als het niet
anders kan, mag het voertuig buiten de parkeervakken geparkeerd worden. Wij vragen de
bestuurders bij het parkeren wel rekening te houden met het andere verkeer.

3.

Parkeren voor bewoners en winkeliers

Bewoners en winkeliers kunnen met een parkeerontheffing zonder tijdsduurbeperking en
parkeerschijf parkeren in de blauwe zone. Hier horen een aantal voorwaarden bij.

3.1. Voorwaarden voor de parkeerontheffing
1. Per adres (woonadres of winkel / bedrijfspand) wordt 1 parkeerontheffing gegeven. De
aanvrager moet eigenaar zijn van het adres, ingeschreven staan of werkzaam zijn op het
adres. Kijk voor de voorwaarden voor Bed & Breakfast , pensions en uitzonderingen bij
3.1.10.
2. De parkeerontheffing staat geregistreerd op adres, dus niet op kenteken.
3. De aanvrager moet bij de aanvraag aantonen dat er gebruik gemaakt wordt van een auto.
Het kan gaan om een eigen auto, leaseauto, een auto van een mantelzorger of van
eerstegraads familie (auto van partner, ouders, schoonouders, kinderen, schoonzoons,
schoondochters). Bij de aanvraag moet worden toegevoegd:
- eigen auto: een kopie/foto van het kentekenbewijs. De naam en het kenteken moet
zichtbaar zijn.
- leaseauto: kopie van het leasecontract (de administratie moet kunnen zien dat de
aanvrager op dat moment de auto least)
- auto van mantelzorger of eerstegraads familie: een kopie/foto van het
kentekenbewijs (naam en kenteken moet zichtbaar zijn) en een
machtigingsformulier. Deze is te downloaden via www.urk.nl.
Bij winkeliers/bedrijven wordt bij de aanvraag gevraagd om het kentekenbewijs van een
bedrijfsauto of van een auto van personeel. Daarnaast moet de eigenaar van die auto
een machtigingsformulier invullen. Deze is te downloaden via www.urk.nl.
4. De parkeerontheffing blijft geldig tot de aanvrager van de parkeerontheffing verhuist.
- Verhuist de aanvrager binnen de blauwe zone van het Oude Dorp van Urk? Dan
blokkeert de parkeerpas automatisch. De aanvrager moet de verhuizing melden en
de wijziging van het adres mailen naar blauwezone@urk.nl. De gegevens worden in
onze administratie aangepast.
- Verhuist de aanvrager naar buiten de blauwe zone van het Oude Dorp van Urk?
Dan blokkeert de parkeerpas automatisch. De parkeerpas moet binnen 1
kalendermaand ingeleverd worden op het gemeentehuis. Bij het niet inleveren
stuurt de gemeente een factuur van €10,00 naar het nieuwe adres.
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5. De aanvrager gaat ermee akkoord dat contactgegevens gebruikt mogen worden om
contact op te nemen. Dit alleen als het te maken heeft met de parkeerontheffing. Dit staat
ook op het digitale aanvraagformulier.
6. De parkeerontheffing wordt uitgegeven in de vorm van een pas. De parkeerpas moet goed
zichtbaar op de voorruit aan de binnenkant van de auto worden geplakt. Hiervoor wordt een
inschuifhoesje meegeleverd. De reden daarvoor is dat de BOA anders de pas niet kan
scannen. Als dit voorkomt, kan de BOA een boete uitschrijven. Extra inschuifhoesjes zijn af
te halen bij de balie van het gemeentehuis.
7. Bij verlies of beschadiging van de parkeerpas moet de aanvrager dit melden. De
parkeerpas wordt dan geblokkeerd. Een nieuwe parkeerpas kan tegen betaling
aangevraagd worden. De kosten hiervan zijn €10,00.
- Is de auto met daarin de parkeerpas gestolen? Dan kan met het aangiftebewijs
gratis een nieuwe parkeerpas aangevraagd worden.
- Kan de BOA door beschadiging van de pas deze niet meer scannen? Dan kan
de BOA een boete uitschrijven.
- Scant de BOA een geblokkeerde pas? Dan kan de BOA een boete uitschrijven.
8. Ook met een parkeerpas zijn gebruikers verplicht om in de vakken te parkeren.
9. Tijdens evenementen wordt (een gedeelte van) het Oude Dorp van Urk soms afgesloten
voor auto’s. De regels rondom zo’n afsluiting gelden ook voor bewoners met een
parkeerontheffing.
10. Er zijn aparte regels voor eigenaren/beheerders van een pension / Bed & Breakfast.
- Een eigenaar/beheerder van een pension / Bed & Breakfast heeft recht op 1
parkeerontheffing als het betreffende adres niet permanent bewoond wordt. Het aantal blijft
ook 1 als een eigenaar/beheerder meerdere pensions / Bed & Breakfast heeft of als dit uit
meerdere adressen bestaat.
- Een eigenaar/beheerder van een pension of Bed & Breakfast heeft geen recht op een
extra parkeerontheffing als het adres permanent bewoond wordt (door zichzelf of iemand
anders).
Organisaties die niet in de blauwe zone zijn gevestigd hebben geen recht op een
parkeerontheffing. Denk hierbij aan bijvoorbeeld (nuts)bedrijven, zorginstellingen,
kraamzorg en uitvaartondernemers. Kraamzorg/verloskundigen kunnen bij een
spoedbevalling wel parkeren in de blauwe zone. Wordt op dat moment een boete
uitgeschreven? Dan kan contact opgenomen worden met de BOA via het telefoonnummer
van de gemeente.

3.2. Hoe een parkeerontheffing aangevraagd kan worden
1. Bewoners vragen met DigiD via www.urk.nl een parkeerontheffing aan. De aanvragen
kunnen dus alleen digitaal. Komt de bewoner er echt niet uit? En is er geen familielid dat
kan helpen? Dan kan de bewoner een afspraak maken bij de balie. Bij deze afspraak
moeten dezelfde documenten (genoemd bij 3.1.3) ingeleverd worden.
2. Winkeliers en bedrijven gevestigd binnen deze blauwe zone vragen met E-herkenning via
www.urk.nl een parkeerontheffing aan.
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3. Aanvragen worden binnen 5 werkdagen behandeld.
4. De parkeerpas kan na goedkeuring worden opgehaald op het gemeentehuis. De aanvrager
krijgt hier een bevestigingsmail van, via het opgegeven e-mailadres. Bij het ophalen vraagt
de baliemedewerker om de bevestigingsmail. Zonder de gegevens in deze
bevestigingsmail kan de baliemedewerker de parkeerpas niet meegeven.

4.

Tijdelijke parkeerontheffingen

Met een tijdelijke parkeerontheffing kan een voertuig tijdelijk in de blauwe zone geparkeerd
worden. Een tijdelijke parkeerontheffing heeft altijd een begin- en einddatum.

4.1. Tijdelijke parkeerontheffingen voor bewoners of winkeliers
Bewoners, winkeliers of bedrijven gevestigd binnen de blauwe zone krijgen geen tijdelijke
parkeerontheffing. Daar is een reden voor. De parkeerpas die ze krijgen bij de definitieve
aanvraag, staat niet op kenteken. Deze kan dus ook tijdelijk gebruikt worden voor een andere auto.
De parkeerpas moet altijd op de juiste manier in de andere auto bevestigd worden. Hoe precies?
Dat is te lezen bij punt 3.1.6.

4.2. Tijdelijke parkeerontheffingen voor bedrijven
Hebben bedrijven een tijdelijke klus binnen de blauwe zone van het Oude Dorp van Urk? Dan
kunnen ze een tijdelijke parkeerontheffing aanvragen. Hier horen een aantal voorwaarden bij.

4.2.1 Voorwaarden voor de parkeerontheffing
1. Een tijdelijke parkeerontheffing wordt uitgegeven voor de geschatte periode van de klus.
Staat na de einddatum het voertuig geparkeerd binnen de blauwe zone? En is de
parkeerschijf ook niet gebruikt? Dan kan de BOA een boete uitschrijven. Duurt de klus
langer dan verwacht? Het bedrijf kan de nieuwe datum en reden doorgeven via e-mail
blauwezone@urk.nl. De tijdelijke parkeerontheffing wordt dan verlengd.
2. Een tijdelijke parkeerontheffing voor bedrijven is geldig van maandag tot en met vrijdag van
6.00 – 18.00 uur. Op zaterdag van 6.00 – 13.00 uur.
3. Soms zijn meerdere bussen nodig voor een klus. Een tijdelijke parkeerontheffing mag
daarom voor meerdere kentekens tegelijk aangevraagd worden, per klus. Dat betekent niet
dat alle voertuigen er tegelijkertijd kunnen staan. De regel is dat er 1 bus (met een
parkeerontheffing) per bedrijf tegelijk bij een klus mag staan. Als er 2 bussen nodig zijn
vanwege zware of vastzittende apparatuur dan mag dat ook (met een parkeerontheffing).
Het moet wel vermeld worden bij de aanvraag. De BOA is er dan van op de hoogte.
Is er een uitzonderlijke situatie? Overleg hierover is vooraf (telefonisch) mogelijk met de
BOA.
4. Ook met een tijdelijke parkeerontheffing is het verplicht om in de vakken te parkeren. Is het
noodzakelijk om buiten de vakken te parkeren? Lees dan verder bij 4.3.
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5. Tijdens evenementen wordt (een gedeelte van) het Oude Dorp van Urk soms afgesloten
voor auto’s. De regels rondom zo’n afsluiting gelden ook voor de gebruikers van een
tijdelijke parkeerontheffing.

4.2.2 Hoe een tijdelijke parkeerontheffing aangevraagd kan worden
1. Bedrijven kunnen via www.urk.nl met E-herkenning of DigiD een tijdelijke parkeerontheffing
aanvragen. Een kentekenbewijs toevoegen is niet nodig.
2. De aanvraag wordt binnen 48 uur (op werkdagen) behandeld.
3. Voor spoedklussen is er de mogelijkheid om voor maximaal 3 werkdagen een tijdelijke
parkeerontheffing bij de balie aan te vragen. De aanvrager krijgt geen papieren
parkeerontheffing mee, maar een digitale bevestiging (zie 4.2.2.4). Een kentekenbewijs
meenemen is niet nodig. De openingstijden van het gemeentehuis staan op www.urk.nl.
4. De aanvrager van de tijdelijke ontheffing krijgt een e-mail met daarin de bevestiging en
voorwaarden. De e-mail is ook meteen het bewijs van de tijdelijke ontheffing. De BOA kan
hier tijdens een controle om vragen, als blijkt dat iets niet klopt met de ontheffing.
5. De tijdelijke parkeerontheffing wordt in de administratie geregistreerd op kenteken. De BOA
controleert tijdens de controle het kenteken in de administratie. De duur van de klus en het
kenteken staan in de administratie. Er hoeft daarom geen fysiek bewijs achter de voorruit te
liggen. Als er iets niet klopt, kan de BOA om de bevestigingsmail vragen (uitgeprint of op de
telefoon). Heeft de werknemer deze niet bij zich? Of is de werknemer niet vindbaar? Dan
kan de BOA een boete uitschrijven. De bevestigingsmail mag natuurlijk ook uitgeprint
(zichtbaar) achter de voorruit neergelegd worden.

4.3. Tijdelijk parkeren buiten de vakken
Bedrijven die met hun auto buiten de vakken willen parkeren kunnen hiervoor een tijdelijke
parkeerontheffing aanvragen. Dit kan via www.urk.nl met E-herkenning of DigiD. Zij moeten bij de
aanvraag van een tijdelijke parkeerontheffing invullen:
- waar ze precies willen staan
- motivatie waarom daar buiten de vakken geparkeerd moet worden
- geschatte datums van aanwezigheid
- contactgegevens
De gemeente beoordeeld of er nadelige gevolgen kunnen ontstaan op die locatie. De aanvrager
krijgt binnen 5 werkdagen antwoord via e-mail. Deze e-mail moet uitgeprint en zichtbaar op het
dashboard liggen tijdens de ontheffingsperiode. De BOA is altijd bevoegd om aanwijzingen te
geven die opgevolgd moeten worden.
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5.

Parkeren op eigen grond binnen de blauwe zone

Bewoners/winkeliers/ondernemers die op eigen grond kunnen parkeren hebben ook recht op een
parkeerontheffing. De voorwaarden die te lezen zijn bij punt 3 gelden hier ook voor. De
parkeerontheffing wordt net als op andere adressen verstrekt in vorm van een pas. Het stuk eigen
grond moet aangegeven worden met oranje belijning. De gemeente brengt de oranje belijning de
eerste keer aan. De bewoner krijgt de kleurcode van de gemeente om die lijnen zelf te
onderhouden. De gemeente is na de eerste keer aanbrengen niet meer aansprakelijk voor het
onderhouden van de oranje belijning. De gemeente beoordeelt voor het aanbrengen of er met
parkeren op die locatie nadelige gevolgen kunnen ontstaan.

6.

Overige informatie
1. Bij een vervalste (tijdelijke) parkeerontheffing kan de persoon aangehouden worden voor
valsheid in geschrifte.
2. Bij het niet juist gebruiken van een (tijdelijke) parkeerontheffing kan de BOA de ontheffing
intrekken of een boete uitschrijven.
3. Een (tijdelijke) parkeerontheffing is niet geldig als deze handmatig is aangepast.
4. De gemeente kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade door het gebruik van de
(tijdelijke) parkeerontheffing.
5. De gemeente is niet aansprakelijk voor aanspraken of moeilijkheden met derden als gevolg
van het gebruik van de (tijdelijke) parkeerontheffing.
6. De gebruiker van de (tijdelijke) parkeerontheffing moet altijd rekening houden met de
verkeersveiligheid en vrije doorgang in het verkeer behouden.
7. De parkeerontheffingen van karton die van 1 oktober 2017 t/m 1 november 2020 zijn
verleend vervallen per 1 december 2020. Ook als er een geldigheidsduur op staat tot later
dan 1 december 2020.
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