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B&W-besluit: Uitgifte en nadere regels parkeervergunningen behorende bij Parkeerverordening 2015 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten;

Overwegende dat het gewenst is voor het aanvragen en verlenen van parkeervergunningen de 
volgende regels te stellen;

Gelet op artikel 225 van de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Parkeen/erordening 
2015 van 29 september 2015;

Besluit vast te stellen het volgende:

BESLUIT UITGIFTE EN NADERE REGELS PARKEERVERGUNNINGEN 2015 

PARAGRAAFI DEFINITIES EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 

Artikel 1 Definities en begripsomschrijvíngen 

De definities en begripsomschrijvingen zoals opgenomen in artikel 1 van de Parkeerverordening 2015 
zijn van overeenkomstige toepassing,

PARAGRAAF ll AANTAL UIT TE GEVEN PARKEERVERGUNNINGEN 

Artikel 2 Maximaal aantal uit te geven parkeervergunningen 

Gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Parkeen/erordening 2015 kan het maximum aantal uit te 
geven bewoners-, werkparkeer- en (mantel)zorgparkeenfergunnlngen, per parkeersector worden 
bepaald. Dit vindt plaats aan de hand van het aantal beschikbare parkeerplaatsen en de te 
ven/i/achten parkeerdruk.
Per 29 september 2015 bedraagt het maximale aantal te verlenen parkeervergunningen voor de 
parkeersector Diepstraat te Eijsden: 78, voor de parkeersector Spauwenstraat Sint 
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Christinastraat te Eijsden: 24, voor de parkeersector Mariaplein, Bat en Batstegen te Eijsden:
10, voor de parkeersector Vogelzang te Eijsden: 28,

Artikel 3 Nadere bepalingen betreffende het aantal te verlenen parkeervergunningen 

Het daadwerkelijke aantal uitte geven parkeervergunningen wordt tot het bereiken van het in 
artikel 1 tweede lid per parkeersector vastgestelde maximum, per 29 september 2015 vastgesteld 
op maximaal 1 vergunning per huishouden; waarbij per vergunning in eerste instantie 1 kenteken 
zal worden afgegeven Indien er 2 kentekens per huishouden zijn, dient de volgende wijziging te 
worden aangevraagd. Toevoeging/bijschrijving van een tweede kenteken vindt dan plaats op die 
fysiek ene vergunning, Op een vergunning kunnen dus maximaal 2 kentekens worden vermeld 
indien het adres waar de aanvrager woonachtig is, bedrijf of beroep heeft of (mantel)zorg verleent 
niet beschikt over een parkeerplaats op eigen terrein zoals bedoeld in artikel lid 4 en 5 en 
artikel lid 6 en 
Indien op het adres van de aanvrager parkeerplaatsen op eigen terrein als bedoeld in artikel 1 
van de Parkeerverordening 2015 aanwezig zijn, wordt bij 2 of meer van dergelijke plaatsen geen 
vergunning verstrekt en bij de aanwezigheid van 1 eigen parkeerplaats het maximum aantal te 
vermelden kentekens per vergunning gesteld op een kenteken.
Indien het aantal aangevraagde vergunningen het in artikel tweede lid per parkeersector 
vastgestelde maximum aantal te verlenen parkeen/ergunningen overschrijdt, wordt het adres,
waaraan nog geen vergunning is verleend, op een wachtlijst geplaatst zoals bedoeld in artikel 5 
Parkeen/erordening 2015.

Artikel 4 Nadere bepaling in rangorde van de categorieën en te verlenen vergunningen 

ln het belang van een goede uitgifte en verdeling van de beschikbare parkeerruimte zal bij uitgifte 
van de vergunningen de volgende volgorde in categorieen zoals bedoeld in artikel 3 
Parkeerverordening 2015 worden gehanteerd: eerst de categorie bewoners, dan de categorie 
bedrijven, daarna de categorie (maritel)zorgverleners.
Bewoners, exploitanten van de Diepstraat, Spauwenstraat, Vogelzang, Mariapiein, 1e 
Batsteeg, 2e Batsteeg. 3e Batsteeg, Bat, Sint Christinastraat en van dat gedeelte van de 
Kerkstraat waar de parkeerschijfzone (blauwe zone) van kracht is, worden in de gelegenheid 
gesteld om een parkeervergunning aan te vragen.

PARAGRAAF lil UlTGlFTECRlTER!A VOOR BEWONERSPARKEERVERGUNNWGEN 

Artikel 5 Uitgifte-criteria bewonersparkeervergunningen 

De toetsing van de aanvraag voor bewonersparkeervergunningen vindt plaats aan de hand van 
de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en het kentekenbewijs.
Op de bewonersparkeen/ergunning kunnen maximaal twee kentekens worden opgenomen.
De aanvrager dient aan te tonen het moton/oertuig waarvoor een vergunning op kenteken wordt 
aangevraagd, in eigendom te hebben of het gebruiksrecht hierover te hebben indien de 
aanvrager houder is van het voertuig middels een lease-overeenkomst, middels de werkgever 
dan wel anderszins, dient bij de aanvraag een schriftelijke verklaring van de eigenaar te worden 
overgelegd, waarin het gebruiksrecht wordt aangetoond.
Onder een parkeerplaats op eigen terrein wordt verstaan (conform de begripsbepaling van artikel 

lid h van de Parkeerverordening 2015):
een parkeerplaats waarover de aanvrager kan beschikken op grond van eigendom, erfpacht,
huur, ingebruikgeving of anderszins of;
een oprit die voldoende ruimte biedt voor het parkeren van tenminste een auto.
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Als parkeerplaats op eigen terrein wordt niet aangemerkt de met de woning verbonden garage,
De bewonersparkeen/ergunning is geldig binnen de parkeersector of een combinatie van 
parkeereectoren waarin de aanvrager woonachtig en voor zover dat dan tevens staat 
aangegeven op de vergunning 
Indien op een adres meerdere huishoudens staan ingeschreven, wordt door de op dat adres 
aanwezige huishoudens bepaald wie in aanmerking komen voor de bewoneravergunningen 

Artikel 6 Volgorde van uitgifte bewonersparkeervergunningen 

indien twee of meer aanvragen voor bewonersparkeervergunningen worden ingediend, worden 
de aanvragen in volgorde van binnenkomst beoordeeld. Bij gelijktijdige binnenkomst van 
aanvragen van bewonersparkeenzergunningen wordt de volgorde bepaald aan de hand van de 
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, waarbij de aanvraag van degene die het 
langst staat ingeschreven op het betreffende adresi het eerst wordt beoordeeld.
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Artikel 7 Uitgiftecritería werkparlreervergunningen 

De voorwaarden voor het verkrijgen van een werkparkeervergunning als bedoeld in artikel 
tweede iid van de Parkeen/erordening 2015 zijn:

De aanvrager dient aan te tonen dat het bedrijf of beroepsbeoefenaar zeer regelmatig 
werkzaamheden dient uit te voeren in het gebied met vergunninghoudersplaatsen;
De aanvrager dient aan te tonen dat het gebruik noodzakelijk is voor de primaire bedrijfs~
/beroepeuitoefening, dat wil zeggen ten behoeve van de hoofdactiviteit van het bedrijf of 
beroep;
De aanvrager dient aan te tonen datde onder iid 1 van dit artikel genoemde werkzaamheden 
alleen uitgevoerd kunnen worden door het voertuig in de betreffende zone te parkeren.

Bij het aanvraagformulier dient de aanvrager een kopie van het kentekenbewijs in te dienen, co,
door middel van een kopie van een leaseoontraot aan te tonen dat het 
becirijfsvoertuig op naam van het bedrijf staat, indien sprake is van een brommobiel 
dient een kopie van het verzekeringebewijs te worden overgelegd;
Geen vergunning wordt verleend ten behoeve vant 

onmiddeilijk laden en lossen;
een aanvrager die als onderaannemer werkzaarnheden uitvoert in opdracht van een 
vergunninghouder die op dezelfde grond over een vergunning beschikt.

De vergunning wordt uitgegeven op naam van het bedrijf/de beroepsbeoefenaar en op kenteken 
voor die bepaalde zone waarin gevestigd,
Op de werkparkeervergunning kunnen maximaal twee kentekens worden opgenomen.
Onder een parkeerplaats op eigen terrein wordt verstaan (conform de begrlpebepaling van artikel 

iid h van de Parkeerverordening 2015):
een parkeerplaats waarover de aanvrager kan beschikken op grond van eigendom, erfpacht,
huur, ingebruikgeving of anderszins of;
een oprit die voldoende ruimte biedt voor het parkeren van tenminste een auto.

Als parkeerplaats op eigen terrein wordt niet aangemerkt de met de woning verbonden garage.
Be werkparkeervergunning le geldig binnen de parkeersector of een combinatie van 
parkeeraeoioren waarin het bedrijf of beroep wordt uitgeoefend en voor zover dat dan tevens 
staat aangegeven op de vergunning.
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PARAGRAAF V UITGIFTECRITERIA (MANTEUZORGVERGUNNINGEN 

Artikel 8 Uitgiftecriteria (mantelzorgiparkeewergunningen 

Gezien het beperkt aantal beschikbare parkeerplaatsen en de te verwachten parkeerdruk op de 
Diepstraat, Spauwenstraat, Mariaplein, Vogelzang te Eijsden, kunnen voor deze vergunningszones 
(vooralsnog) geen (mantel)zorgvergunningen worden verleend.

PARAGRAAF Vl HARDHEIDSCLAUSULE 

Artikel 9 Hardheidaclausule 

ln die gevallen waarin het consequent toepassen van het bepaalde in de voorgaande paragrafen leidt 
tot onaanvaardbare gevolgen voor de betrokkene(n), kunnen burgemeester en wethouders afwijken 
van de in dit besluit gestelde voonivaarden 

PARAGRAAF Vll PROCEDURE VERLENGING, UITGIFTE OF INTREKKING VAN VERGUNNINGEN 

Artikel 10 Verlenging van parkeervergunningen 

De parkeervergunningen dienen tenminste elke 2 jaar opnieuw te worden aangevraagd, ofzo vaak als 
noodzakelijk in verband met wijziging van actualiteit en/of gegevens, verlies of diefstal zoals bedoeld 
in artikel 5 lid 3 van de Parkeerverordening 2015.

Artikel 11 Uitgifte van parkeervergunningen 

Indien de aanvraag niet voldoet aan de gestelde eisen of regels, wordt de aanvrager in de 
gelegenheid gesteld deze binnen een termijn van ten hoogste twee weken, nadat hem dit is 
medegedeeld, aan te vullen of te verbeteren 
Indien de aanvrager van de in het vorige iid bedoelde gelegenheid onvoldoende of geen gebruik 
maakt, verklaart het orgaan hem in zijn aanvraag niet ontvankelijk. Van deze beslissing doet het 
bevoegde orgaan zo spoedig mogelijk mededeling aan de aanvrager, onder terugzending van de 
ingediende bescheiden.

Artikel 12 intrekking of vervanging van parkeervergunningen 

indien een verleende parkeervergunning oneigenlijk wordt gebruikt, kan deze worden ingetrokken.
Wanneer een parkeeniergunning is ingetrokken, wordt een aanvraag voor een nieuwe 
parkeervergunning pas behandeld na afloop van het kalenderjaar waarvoor de ingetrokken 
vergunning was verleend,

PARAGRAAF Vlll SLOTBEPALINGEN 

Artikel 13 inwerkingtreding en citeertitel 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
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Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit uitgifte en nadere regels parkeen/ergunningen 
2015”.

Vastgesteld in de vergadering van het College van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Eijsden-Margraten 17 november 2015,
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Burgemee' ter en wethouders van Ei sden-Margraten,
De secreta e vo rzitter,
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