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In Beverwijk en Wijk aan Zee zijn gebieden waar je moet betalen voor het parkeren.
Op andere plekken zijn blauwe zones of parkeren voor vergunninghouders. Hier
moet je gebruik maken van een parkeerschijf of in het bezit zijn van een
parkeervergunning. Er zijn diverse soorten parkeervergunningen. In deze folder
vindt u informatie over de vergunningen en de wijze van aanvragen.

BEWONERSVERGUNNING

ZORGVERLENERSVERGUNNING

.

De bewonersvergunning vraagt u aan als u in een gebied woont met betaald
parkeren, of in een vergunninghouderszone of een blauwe zone. De vergunning is
digitaal voor 1 kenteken en alleen geldig in het gebied waar de aanvrager woont.
Gebieden waarvoor u een bewonersvergunning kunt aanvragen, zijn:
Beverwijk Binnenstad-centrum
Beverwijk Binnenstad-rand + Blauwe Zone
Beverwijk Bazaar
Wijk aan Zee.
De bewonersvergunning kost €20 per jaar voor de 1e en 2e vergunning. Elke
volgende vergunning kost €80 per jaar (tarieven 2019).

BEZOEKERSVERGUNNING

MANTELZORGERSVERGUNNING

.

Heeft u zelf geen motorvoertuig, dan kunt u op uw adres een bezoekersvergunning
aanvragen. Dit is een papieren vergunning op adres en alleen geldig in het gebied
waar de aanvrager woont.
Gebieden waarvoor u een bezoekersvergunning kunt aanvragen, zijn:
Beverwijk Binnenstad-centrum
Beverwijk Binnenstad-rand + Blauwe Zone
Beverwijk Bazaar
Wijk aan Zee.
De bezoekersvergunning kost €20 per jaar (tarief 2019).

BEDRIJVENVERGUNNING
De bedrijvenvergunning is voor werknemers van bedrijven, die in Beverwijk in het
betaald parkeergebied, een vergunninghouderszone of blauwe zone gevestigd zijn.
Deze digitale vergunning is op kenteken en wordt verstrekt via de werkgever. De
vergunning is alleen geldig in het gebied waar het bedrijf gevestigd is.
Bedrijven in het centrum van Beverwijk kunnen ook een vergunning aanvragen,
waar alleen mee op het Meerplein en parkeerterrein Halve Maan kan worden
geparkeerd. Werknemers kunnen ook gratis parkeren op de Wijckerpoort, het
parkeerterrein achter de bioscoop en het Stadhuis.
Een bedrijvenvergunning kunt u aanvragen voor de volgende gebieden (tarieven
2019):
Beverwijk Binnenstad-centrum, €175
Beverwijk Meerplein-Halve Maan, €175
Beverwijk Binnenstad-rand + Blauwe Zone, €175
Beverwijk Bazaar, €100
De kosten zijn per jaar voor de 1e vergunning; elke volgende vergunning kost €350
per jaar. Bij het Meerplein en het parkeerterrein Halve Maan blijven de kosten van
volgende vergunningen €175 per jaar, en voor de Bazaar €100 per jaar.

.

Als u met regelmaat niet-beroepsmatige zorg van familieleden, vrienden of
kennissen ontvangt en in een betaald parkeergebied, vergunninghouders- of blauwe
zone woont, kunt u een mantelzorgersvergunning aanvragen. De behoefte tot zorg
moet worden aangetoond, bijvoorbeeld door een verklaring van de huisarts. De
mantelzorgvergunning is op kenteken en alleen geldig in het gebied waar de
zorgbehoevende woont.
Er zijn vergunningen voor de volgende gebieden:
Beverwijk Binnenstad-centrum
Beverwijk Binnenstad-rand + Blauwe Zone
Beverwijk Bazaar.
De mantelzorgvergunning kost €20 per jaar (tarief 2019).

ALGEMENE VERGUNNING

.

.

Zorgverleners kunnen een parkeervergunning aanschaffen voor de gehele
gemeente. Daarvoor moeten zij aantonen arts, kraamhulp, apotheker of
verloskundige te zijn en werkzaam binnen het betaald parkeergebied. De
zorgverlenersvergunning is digitaal en wordt verstrekt op kenteken.
De zorgverlenersvergunning is geldig in de gehele gemeente en kost €300 per jaar
(tarief 2019).

.

Als u niet in aanmerking komt voor een van bovenstaande vergunningen, dan kunt u
een algemene parkeervergunning aanschaffen. Deze vergunning is handig als u vaak
parkeert in een betaald parkeergebied in Beverwijk en als u daar niet elke keer
afzonderlijk voor wilt betalen. Er zijn dag-, week-, maand-, en jaarvergunningen.
De algemene parkeervergunning is geldig in de gehele gemeente. Het betreft een
digitale vergunning op kenteken.
De dagvergunning kost €9, de weekvergunning €44, de maandvergunning €131 en
de jaarvergunning €1.050 (tarieven 2019).

AANVRAGEN, OPZEGGEN EN WIJZIGEN

.

U kunt een parkeervergunning aanvragen, opzeggen of het kenteken wijzigen via
het digitale loket parkeren op de gemeentelijke website www.beverwijk.nl.
Op de website klikt u op de knop parkeervergunning, waarna u de rest van het
menu kunt doorlopen.
Om in te loggen bij het digitale loket, maakt u gebruik van DigiD (personen) of
eHerkenning (bedrijven, minimaal niveau 2). U betaalt via de internetkassa met
iDeal of met een creditcard.
Lukt het niet om uw parkeervergunning online te regelen, dan kunt u een afspraak
maken om langs te komen in het Stadhuis (0251-256256). Een medewerker doet
dan voor u de aanvraag.

VRAGEN
Als u vragen heeft over de parkeervergunningen, dan kunt u contact opnemen met
het klantcontactcentrum via 0251-256256 of via WhatsApp nummer 06-11614998.

.

