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Algemene voorschriften, beperkingen en aanwijzingen voor
parkeervergunningen

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN, BEPERKINGEN EN AANWIJZINGEN VOOR PARKEERVERGUNNINGEN
Voor een parkeervergunning geldt:
Het parkeersysteem voor belanghebbenden (vergunninghouders) is verdeeld in sectoren.
1.
Parkeren met een vergunning is in de sectoren 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10 en 13 toegestaan op vergunninghoudersplaatsen binnen de betreffende sector en voor de sectoren 5, 9 en 12 op
parkeerapparatuurplaatsen binnen de betreffende sector, zoals vermeld onder punt 2. De
vergunning is niet geldig op parkeerplaatsen voor gehandicapten en nader aangeduide
parkeerplaatsen voor bijvoorbeeld politie of autodate.
De globale grenzen van de sectoren 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 en 13 zijn:
2.
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

3.

1

Kerkstraat (huisnrs. 16 t/m 43), Diezerstraat (oneven huisnrs. en even nrs. vanaf 112),
Melkmarkt (even huisnrs.), Rodetorenplein, Friesewal, parkeerlocatie Noordereiland
(voordek) en Badhuiswal;
Rodetorenplein (alle huisnummers), Melkmarkt (oneven huisnummers), Diezerstraat
(even huisnummers t/m nr. 112), Kerkstraat (huisnummers 1 tot en met 15), Hagelstraat
en tadsgracht;
Stockholmstraat ter hoogte van huisnummers 44 tot en met 72;
Willemskade (huisnrs. 1 t/m 30), Harm Smeengekade (huisnrs. 7 t/m 20), Pannekoekendijk, Katerdijk (huisnrs. 25 tot en met 35), tot aan A28 ofwel inclusief beide zijden van
de Meeuwenlaan, Veemarkt, Rieteweg;
Stationsweg (even huisnrs.), Westerlaan, Willemskade en Burgemeesster van Roijensingel;
Stationsweg (oneven huisnrs.), Oosterlaan, Van Karnebeekstraat (alle huisnrs.) en
Burgemeester van Roijensingel;
Almelose Kanaal (tussen Groot Wezenland en Koelwaterkanaal) en Groot Wezenland
(huisnrs. 30 t/m 41 en woonschepen);
Dieze: Govert Flinckstraat, Ferdinand Bolstraat, Albert Cuypstraat, Hobbemastraat
Ruysdaelstraat tot aan de Minervalaan, Rembrandtlaan vanaf de Minervalaan, Holtenbroekerweg, St. Josephpad, St. Josephplein, Noteboomstraat, Kastanjestraat tot aan
Iepenstraat; alle straten hier genoemd en daarbinnen; Kastanjestraat tussen Iepenstraat
en Middelweg, Middelweg, en Bisschop Willebrandlaan vormen de buitengrens; Bisschop Willebrandlaan huisnummers 1 t/m 97, Vechtstraat huisnummers 1-93 oneven,
2-69 even, Thomas a Kempisstraat, Diezerkade tot aan Diezerplein, alle straten hier
genoemd en daarbinnen; Diezerkade vanaf Diezerplein, Burgemeester Drijbersingel,
tot aan Schuttevaerkade vormen de buitengrens, inclusief parkeerterrein Schuttevaerkade, uitgezonderd de Van Wevelinkhovenstraat, Diezerkade, Thomas à Kempisstraat,
Vechtstraat (70-110), schoolstraat, Hoekstraat, Braillestraat, Van Wevenlinkhovenstraat
en Zamenhofsingel;
Rhijnvis Feithlaan, Brink, Blekerswegje en Turfmarkt;
Assendorp: Van Karnebeekstraat (is buitengrens: Van Karnebeekstraat zelf valt onder
sector 7), Groot Wezenland, Assendorperstraat, Luttenbergstraat, Wethouder Alferinkweg, Ten Oeverstraat (tot aan Van Cuylenburchstraat), (Grasdorpstraat valt binnen
het gebied, Van Cuylenburchstraat valt er buiten), ), Assendorperdijk (alleen 1 oneven)
2 t/m huisnummer 128 (even), Sallandstraat, Molenweg, Papaverstraat, Assendorperstraat tot aan de Begoniastraat (t/m huisnummers 232 en 357), Begoniastraat, Deventerstraatweg langs de spoorbaan richting de Van Karnebeekstraat;

Philosofenallee.

Met de parkeervergunning kan worden geparkeerd in de straten gelegen binnen de grenzen van
de sector (zie punten 1 en 2), met uitzondering van de volgende straten/straatdelen:
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Sector 5: Mussenhage ter hoogte van huisnrs. 1 tot en met 5, Hoogstraat ter hoogte van huisnrs.
8 tot en met 20, Harm Smeengekade ter hoogte van huisnrs. 8, 9, 18 en 20 en Willemskade ter
hoogte van huisnr. 1 van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur, koopavond tot 21.00 uur
en koopzondag van 13.00 tot 17.00 uur;
parkeerterrein Pannekoekendijk van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 20.00 uur,
koopavond tot 21.00 uur en koopzondag van 13.00 tot 17.00 uur;
Sector 9: Thomas á Kempisstraat beide zijden, Rembrandtlaan ter hoogte van huisnrs. 7 tot en
Met 13 en 53 tot en met 61, Diezerkade ter hoogte van huisnrs. 7 tot en met 16, Vechtstraat ter
hoogte van huisnrs. 1 tot en met 57 en 2 tot en met 68 en Vermeerstraat ter hoogte van huisnrs.
57, 58, 59 en 60 van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur, koopavond tot 21.00 uur en
koopzondag van 13.00 tot 17.00 uur;
-

Diezerplein beide zijden van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur;;
Vechtstraat 70-110, van maandag tot en met zaterdag tussen 8.00 en 18.00 uur en op donderdag tussen 8.00 en 21.00 uur.

Sector 12:- Assendorperstraat ter hoogte van huisnrs 1 t/m 150, beide zijden van maandag t/m
van 9.00 tot 18.00 uur, koopavond tot 21.00 uur en koopzondag van 13.00 tot 17.00 uur.
4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

In de sectoren 1, 2, 6, 7, 8 en 10 is een parkeervergunning 7 dagen per week, 24 uur per dag geldig.
In sector 4 van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. In sector 13 van maandag t/m zaterdag
van 08.00 tot 18.00 uur en op koopavonden tot 21.00 uur. In sector 5 van maandag t/m zaterdag
van 09.00 tot 20.00 uur en op koopavonden tot 21.00 uur. In de sectoren 9 en 12 van maandag
t/m zaterdag van 09.00 tot 22.00 uur en in de sectoren 5, 9 en 12 op koopzondagen tussen 13.00
en 17.00 uur.
Een parkeervergunning wordt alleen verleend voor motorvoertuigen (Reglement verkeersregels
en verkeerstekens 1990).
De parkeerkaart moet bij gebruik in het parkeergebied in de door de gemeente bij de vergunning
verstrekte hoes rechts achter de voorruit (bijrijderskant) van het voertuig zijn aangebracht;het
nummer van de vergunning en de barcode moeten buiten het voertuig leesbaar zijn. Op verzoek
wordt een nieuwe hoes verstrekt.
De houder is verantwoordelijk voor de verstrekte parkeerkaart; bij verlies of vermissing wordt
geen nieuwe parkeerkaart verstrekt (er dient dan een nieuwe aanvraag te worden ingediend +
een proces verbaal van vermissing van politie, die vervolgens op de gebruikelijke manier in behandeling wordt genomen). De kosten van een vervangende parkeerkaart komen voor rekening
van de vergunninghouder.
De parkeervergunning wordt ingetrokken wanneer in strijd met de aan de vergunning verbonden
voorschriften wordt gehandeld.
De parkeervergunning moet op verzoek van de politie ter inzage worden afgegeven en een
exemplaar van deze algemene voorschriften moet in het voertuig aanwezig zijn.
Bij activiteiten in de betreffende parkeersector waarvoor de gemeente vergunning heeft verleend
en waardoor het niet mogelijk is om daar te parkeren, kunnen aan het hebben van een parkeervergunning geen rechten worden ontleend.
De parkeervergunning staat op naam en op kenteken. Overschrijving op een andere naam of gebruiken voor een motorvoertuig met een ander kenteken dan waarvoor de vergunning is verleend,
mag niet.
Aan het verstrekken van een vergunning kunnen geen rechten worden ontleend voor het volgend
jaar.
Bij inlevering van de vergunning is teruggave van parkeergelden mogelijk. Teruggave kan alleen
over de hele maanden na datum van inlevering van het lopende vergunningjaar.
Het gebruik maken van een kopie van de parkeervergunning is verboden.
De vergunninghouder is verplicht:
adreswijzigingen door te geven;
a.
kentekenwijzigingen door te geven:
b.
de parkeervergunning in te leveren zodra hij/zij niet meer voldoet aan de voorschriften voor
c.
het verstrekken van een vergunning. Dit is onder meer het geval, wanneer:
men verhuist buiten de sector waarvoor vergunning is verleend;
1.
men geen beroep of bedrijf meer uitoefent binnen het gebied waarvoor de vergunning is
2.
verstrekt;
men geen houder/eigenaar van een motorvoertuig meer is.
3.

Kentekenwijziging
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Kentekenwijzigingen bij voorkeur telefonisch doorgeven op werkdagen op telefoonnummer (038) 498
52 00 of via postbus@zwolle.nl.
Adressen en informatie
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de afdeling Vergunningen. De afdeling is bereikbaar
op werkdagen onder telefoonnummer (038) 498 24 03 of 21 72 of op het Stadskantoor, Lübeckplein
2, 8017 JZ Zwolle (geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en op donderdag
tot 19.00 uur).
Het correspondentieadres luidt:
Gemeente Zwolle
Afdeling Vergunningen
Postbus 10007
8000 GA Zwolle
BIJLAGE 1

Algemene voorschriften, beperkingen en aanwijzingen voor bezoekersvergunningen sectoren
5, 9 en 12
Voor een bezoekersvergunning geldt:
Het parkeersysteem voor belanghebbenden is verdeeld in sectoren. Parkeren met een vergunning
1.
is in de sectoren 5, 9 en 12 toegestaan op parkeerapparatuurplaatsen binnen de betreffende sector,
waarvan de grenzen zijn vermeld onder punt 2. De vergunning is niet geldig op parkeerplaatsen
voor winkels (zie onder 3), gehandicapten en nader aangeduide parkeerplaatsen voor bijvoorbeeld
politie of autodate.
Er zijn 11 sectoren. De globale grenzen van de sectoren 5, 9 en 12 zijn:
2.
5: Kamperpoort: Willemskade (huisnrs. 1 t/m 30), Harm Smeengekade (huisnrs. 7 t/m 20),
Pannekoekendijk, Katerdijk (huisnrs. 25 tot en met 35), tot aan A28 ofwel inclusief beide
zijden van de Meeuwenlaan, Veemarkt, Rieteweg;
9: Dieze: Govert Flinckstraat, Ferdinand Bolstraat, Albert Cuypstraat, Hobbemastraat, Ruysdaelstraat
tot aan Minervalaan, Rembrandtlaan vanaf Minervalaan, Holtenbroekerweg, St. Josephpad, St.
Josephplein, Noteboomstraat, Kastanjestraat tot aan Diezerhoven; alle straten hier genoemd en
daarbinnen; Kastanjestraat, Middelweg en Bisschop Willebrandlaan vormen de buitengrens;
Vechtstraat, Thomas à Kempisstraat, Diezerkade tot aan Diezerplein, alle straten hier genoemd
en daarbinnen; Diezerkade vanaf Diezerplein, Burgemeester Drijbersingel tot aan Schuttevaerkade
vormen de buitengrens, inclusief parkeerterrein Schuttevaerkade, uitgezonderd Van Wevelinkhovenstraat, Westerveldstraat, Gennestraat, Eerste en Tweede Bothofstraat en Duisteresteeg, Diezerkade, Thomas à Kempisstraat, Vechtstraat huisnrs. 1 t/m 93 en 2 t/m 68, Schoolstraat, Hoekstraat,
Braillestraat, Van Wevenlinkhovenstraat en Burgemeester Drijbersingel;
12: Assendorp: Van Karnebeekstraat (s buitengrens: Van Karnebeekstraat zelf valt onder
sector 7), Groot Wezenland, Assendorperstraat, Luttenbergstraat, Wethouder Alferinkweg,
Ten Oeverstraat (tot aan Van Cuylenburchstraat), (Grasdorpstraat valt binnen het gebied, Van
Cuylenburchstraat valt er buiten), Assendorperdijk, Sallandstraat, Molenweg, Papaverstraat,
Assendoperstraat tot aan de Leliestraat, Leliestraat tussen Assendoperstraat en de
Groeneweg, Groeneweg en Deventerstraatweg langs de spoorbaan richting de Van
Karnebeekstraat;
Met de bezoekersvergunning kan worden geparkeerd in de straten gelegen binnen de grenzen
3.
van de sector (zie punten 1 en 2), met uitzondering van de volgende straatdelen in de nabijheid
van winkels:
Sector 5: - Mussenhage ter hoogte van huisnrs. 1 tot en met 5, Hoogstraat ter hoogte van huisnrs.
8 tot en met 20, Harm Smeengekade ter hoogte van huisnrs. 8, 9, 18 en 20 en Willemskade ter
hoogte van huisnr. 1 van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur, koopavond tot
21.00 uur en koopzondag van 13.00 tot 17.00 uur;
-parkeerterrein Pannekoekendijk van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 20.00 uur, koopavond tot 21.00 uur en koopzondag van 13.00 tot 17.00 uur;
Sector 9:- Thomas á Kempisstraat beide zijden, Rembrandtlaan ter hoogtevan huisnrs. 7 tot en
met 13 en 53 tot en met 61, Diezerkade ter hoogte van huisnrs. 7 tot en met 16, Vechtstraat ter
hoogte van huisnrs. 1 tot en met 57 en 2 tot en met 68 en Vermeerstraat ter hoogte van huisnrs.
57, 58, 59 en 60 van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur, koopavond tot 21.00 uur
en koopzondag van 13.00 tot 17.00 uur;
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-

4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11

12
13
14
15

Diezerplein beide zijden van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur;

- Vechtstraat 70-110, van maandag tot en met zaterdag tussen 8.00 en 18.00 uur en op donderdag
tussen 8.00 en 21.00 uur
Sector 12:- Assendorperstraat ter hoogte van huisnrs 1 tot en met 150, beide zijden van
maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur, koopavond tot 21.00
uur en koopzondag van 13.00 tot 17.00 uur.
In sector 5 is een bezoekersvergunning geldig van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot
20.00 uur en op koopavonden tot 21.00 uur. In de sectoren 9 en 12 is een bezoekersvergunning
geldig van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 22.00 uur en in de sectoren 5, 9 en 12 op
koopzondagen tussen 13.00 en 17.00 uur voor zover het gebruik van de vergunning conform de
bijgevoegde handleiding telefonisch is aangemeld.
Een bezoekersvergunning kan alleen worden gebruikt voor het parkeren van motorvoertuigen
(Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990).
Bij de bezoekersvergunning wordt een bezoekerspas met een barcode, pasnummer en nummer
van de sector verstrekt.
De bezoekerspas moet bij gebruik in het parkeergebied liggend op de rechterzijde van het dashboard achter de voorruit van het motorvoertuig (passagierskant) zijn aangebracht zodanig dat de
barcode en het pasnummer buiten het voertuig leesbaar zijn. Op verzoek wordt een hoes verstrekt.
De houder is verantwoordelijk voor de verstrekte parkeerpas; bij verlies of vermissing wordt geen
nieuwe bezoekerspas verstrekt (er dient dan een nieuwe aanvraag te worden ingediend + een
proces verbaal van vermissing van politie, die vervolgens op de gebruikelijke manier in behandeling
wordt genomen). De kosten van een vervangende bezoekerspas komen voor rekening van de
vergunning-houder.
De bezoekersvergunning wordt ingetrokken wanneer in strijd met de aan de vergunning verbonden
voorschriften wordt gehandeld.
De bezoekersvergunning moet op verzoek van de politie ter inzage worden afgegeven en een
exemplaar van deze algemene voorschriften moet in het voertuig aanwezig zijn.
Bij activiteiten in de betreffende parkeersector waarvoor de gemeente vergunning heeft verleend
en waardoor het niet mogelijk is om daar te parkeren, kunnenaan het hebben van een bezoekersvergunning geen rechten worden ontleend.
De bezoekersvergunning staat op naam. Overschrijving op een andere naam is niet mogelijk.
Aan het verstrekken van een bezoekersvergunning kunnen geen rechten worden ontleend voor
het volgend jaar.
Het gebruik maken van een kopie van de bezoekersvergunning of bezoekerspas is verboden.
De vergunninghouder is verplicht:
adreswijzigingen door te geven;
a.
de parkeervergunning in te leveren zodra hij/zij niet meer voldoet aan de voorschriften voor
b.
het verstrekken van een vergunning. Dit is onder meer het geval, wanneer men verhuist
buiten de sector waarvoor vergunning is verleend.

Adressen en informatie
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de afdeling Vergunningen. De afdeling is bereikbaar op
werkdagen onder telefoonnummer (038) 498 24 03 of 21 72 of op het Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017
JZ Zwolle (geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en op donderdag tot 19.00
uur).
Het correspondentieadres luidt: Gemeente Zwolle, afdeling Vergunningen, Postbus 10007, 8000 GA
Zwolle.

BIJLAGE 2
Algemene voorschriften, beperkingen en aanwijzingen voor parkeervergunning voor bedrijven Vermeerstraat 59 en 61
Sector 9
Voor een parkeervergunning geldt:
Het parkeersysteem voor belanghebbenden (vergunninghouders) is verdeeld in sectoren. Parkeren
1.
met een vergunning is in de sectoren 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 en 13 toegestaan op vergunninghoudersplaatsen binnen de betreffende sector en in de sectoren 5, 9 en 12 op parkeerapparatuurplaatsen
binnen de betreffende sector, waarvan de grenzen zijn vermeld onder punt 2. De vergunning is
niet geldig op parkeerplaatsen voor gehandicapten en nader aangeduide parkeerplaatsen voor
bijvoorbeeld politie of autodate.
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2.

De globale grenzen van sector 9 (Dieze) zijn:
Govert Flinckstraat, Ferdinand Bolstraat, Albert Cuypstraat, Hobbemastraat, Ruysdaelstraat tot
Aan Minervalaan, Rembrandtlaan vanaf Minervalaan, Holtenbroekerweg, St. Josephpad, St. Josephplein, Noteboomstraat, Kastanjestraat tot aan Diezerhoven; alle straten hier genoemd en
daarbinnen; Kastanjestraat, Middelweg en Bisschop Willebrandlaan vormen de buitengrens;
Vechtstraat, Thomas à Kempisstraat, Diezerkade tot aan Diezerplein, alle straten hier genoemd
en daarbinnen; Diezerkade vanaf Diezerplein, Burgemeester Drijbersingel tot aan Schuttevaerkade
vormen de buitengrens, inclusief parkeerterrein Schuttevaerkade, uitgezonderd Van Wevelinkhovenstraat, Westerveldstraat, Gennestraat, Eerste en Tweede Bothofstraat en Duisteresteeg, Diezerkade, Thomas à Kempisstraat, Vechtstraat huisnrs. 1 t/m 93 en 2 t/m 68, Schoolstraat, Hoekstraat,
Braillestraat, Van Wevenlinkhovenstraat en Burgemeester Drijbersingel;

3.

Met de parkeervergunning kan alleen worden geparkeerd in de Vermeerstraat ter hoogte van
huisnummers 57, 58, 59 en 60, Holtenbroekerweg, Sint Josephplein en Noteboomstraat.
De vergunning is geldig van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 22.00 uur en op
koopzondag van 13.00 tot 17.00 uur.
Een parkeervergunning wordt alleen verleend voor motorvoertuigen (Reglement verkeersregels
en verkeerstekens 1990).
Bij de parkeervergunning wordt een parkeerpas met een barcode en nummer van de sector verstrekt.
De parkeerpas moet bij gebruik in het parkeergebied in de door de gemeente bij de vergunning
verstrekte hoes rechtsvoor (bijrijderskant) achter de voorruit van het motorvoertuig zijn aangebracht; zodanig dat de barcode buiten het voertuig leesbaar is. Op verzoek wordt een nieuwe
hoes verstrekt.
De houder is verantwoordelijk voor de verstrekte parkeerpas; bij verlies of vermissing wordt geen
nieuwe parkeerpas verstrekt (er dient dan een nieuwe aanvraag te worden ingediend + een proces
verbaal van vermissing van politie, die vervolgens op de gebruikelijke manier in behandeling
wordt genomen). De kosten van een vervangende bezoekerspas komen voor rekening van de
vergunninghouder.
De parkeervergunning wordt ingetrokken wanneer in strijd met de aan de vergunning verbonden
voorschriften wordt gehandeld.
De parkeervergunning moet op verzoek van de politie ter inzage worden afgegeven en een
exemplaar van deze algemene voorschriften moet in het voertuig aanwezig zijn.
Bij activiteiten in de desbetreffende parkeersector waarvoor de gemeente vergunning heeft verleend
en waardoor het niet mogelijk is om daar te parkeren, kanaan het hebben van een parkeervergunning geen rechten worden ontleend.
De parkeervergunning staat op naam en op kenteken. Overschrijving op een andere naam of gebruiken voor een motorvoertuig met een ander kenteken dan waarvoor de vergunning is verleend,
mag niet.
Aan het verstrekken van een parkeervergunning kunnen geen rechten worden ontleend voor het
volgend jaar.
Bij inlevering van de vergunning is teruggave van parkeergelden mogelijk. Teruggave kan alleen
over de hele maanden na datum van inlevering van het lopende vergunningjaar.
Het gebruik maken van een kopie van de parkeerpas en parkeervergunning is verboden.
De vergunninghouder is verplicht:
adreswijzigingen door te geven;
c.
kentekenwijzigingen door te geven:
d.
de parkeervergunning met parkeerpas in te leveren zodra hij/zij niet meer voldoet aan de
e.
voorschriften voor het verstrekken van een vergunning. Dit is onder meer het geval, wanneer:
men verhuist buiten de sector waarvoor vergunning is verleend;
1.
men geen beroep of bedrijf meer uitoefent binnen het gebied waarvoor de vergunning
2.
is verstrekt;
men geen houder/eigenaar van een motorvoertuig meer is.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

Adressen en informatie
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de afdeling Vergunningen. De afdeling is bereikbaar op
werkdagen onder telefoonnummer (038) 498 24 03 of 21 72 of op het Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017
JZ Zwolle (geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en op donderdag tot 19.00
uur). Het correspondentieadres luidt: Gemeente Zwolle, afdeling Vergunningen, Postbus 10007, 8000
GA Zwolle.
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