
VERKEERSMAATREGELEN BLAUWE ZONE OUDE DORP 

 

 De blauwe zone bestaat uit de Wijken 1 t/m 8, de Bornholmlaan, de Klifweg en de 

Staversekade. 

 

 De maatregel geldt 24 uur, 7 dagen per week (dus incl. de avonden en de weekenden). 

 

 Per adres wordt 1 ontheffing verleend. Het maakt niet uit of het een woning of een 

bedrijf of een combinatie van beiden is. De aanvrager moet ingeschreven staan op het 

adres van de woning. Een bedrijf moet gevestigd zijn op het adres. 

 

 Adressen zonder voertuig (kenteken) krijgen geen ontheffing. 

 

 De maximale parkeerduur met een parkeerschijf is 2 uur. Verlengen is wettelijk niet 

toegestaan. 

 

 Op een ontheffing mag maar 1 kenteken vermeld worden. Een combinatie van privé- 

auto en bedrijfsbus is dus niet mogelijk. 

 

 De ontheffing wordt aangevraagd door middel van een formulier op de gemeentelijke 

website m.b.v. de DigiD. Kunt u de aanvraag niet via DigiD doen dan is er een 

aanvraagformulier beschikbaar op het gemeentehuis. 

 

 Parkeren binnen de blauwe zone is alleen toegestaan op de daarvoor ingerichte 

plaatsen (parkeerplaatsen). Dus niet op plaatsen waar nog ruimte is voor een voertuig. 

 

 Parkeren op eigen grond is toegestaan als duidelijk is dat de grond niet publiekelijk 

toegankelijk is. 

 

 De ontheffing wordt gratis verstrekt voor een periode van 3 jaar. 

 

 Bij verkoop van uw auto vervalt de ontheffing. Bij aanschaf van een andere wagen moet 

u opnieuw een ontheffing aanvragen.  De oude ontheffing moet ingeleverd worden bij de 

balie van het gemeentehuis. 

 

 De ontheffing wordt door de gemeente aan het huisadres verstuurd. 

 

 Alle ontheffingen die verstrekt zijn voor 01-10-2017 zijn ongeldig. 

 

 Medewerkers van een zorginstelling kunnen een ontheffing aanvragen door middel van 

het aanvraagformulier op het gemeentehuis. Noodzakelijke gegevens hiervoor zijn: 

naam, adres en woonplaats van de zorginstelling; kenteken niet noodzakelijk. 

 

 Er is extra parkeerruimte bij de Slikhoogte en het haventerrein. Deze parkeerruimte is 

vooral bedoeld voor het parkeren van een tweede auto / bedrijfsbus. Bezoekers kunnen 

hun auto parkeren op het haventerrein en het parkeerterrein op de Industrierondweg. 

Het college heeft besloten camerabewaking op het parkeerterrein de Slikhoogte in te 

stellen. 

 Heeft u een bon gekregen? Dan krijgt u de boete thuisgestuurd via het CJIB. Bent u het 

niet eens met uw boete, dan kunt u bezwaar indienen bij het CJIB. Hoe u dat kunt doen 

staat op de achterzijde van de brief van het CJIB. 


