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Parkeerzone
Zone I (binnen de
grachten)

Zone II, schilwijken
West: Dieze-West,
Kamperpoort,
Stationsbuurt

Dagen en tijden
- maandag t/m zaterdag tussen 9.00
en 20.00 uur, op donderdag
tussen 20.00 en 21.00 uur en op
koopzondagen tussen 13.00 en
17.00 uur, per uur
- met een minimale inworp van € 0,20
- maandag t/m zaterdag tussen 20.00
en 23.00 uur en op donderdag
tussen 21.00 en 23.00 uur, per uur
- met een maximum van
- met een minimale inworp van € 0,20
- maximaal avondtarief maandag t/m
zaterdag van 20.00 tot 23.00 uur
- met een minimale inworp van € 0,20
- Parkeeraccommodaties
Noordereiland en Dijkstraat tussen
9.00-20.00 uur, maximaal
- per kalenderdag (tot 23.00 uur)
- maandag t/m zaterdag tussen 9.00
en 20.00 uur, op donderdag tussen
20.00 en 21.00 uur en op
koopzondagen tussen 13.00 en
17.00 uur, per uur
- per kalenderdag
- met een minimale inworp van € 0,20
- maandag t/m zaterdag maximaal
tarief van 9.00 tot 20.00 uur

Op Oosterlaan ter
hoogte van het
Stationsplein:

Zone III, schilwijkenOost: DiezeCentrum, Bagijneweide, Turfmarkt
e.o., Weezenlanden,
Assendorp en
Hanzeland

Rigastraat:

- maandag t/m zaterdag tussen 9.00
en 23.00 uur, per uur met een
maximale parkeerduur van 30
mininuten
- en een minimale inworp van € 0,20
- maandag t/m zaterdag tussen 9.00
en 20.00 uur, op donderdag tussen
20.00 en 21.00 uur en op
koopzondagen tussen 13.00 en
17.00 uur, per uur
- per kalenderdag
- met een minimale inworp van € 0,20

Tarief

Maximale parkeerduur
60 minuten tussen 9.00
en 18.00 uur

€ 2,60

€ 1,60
€ 3,20

€ 3,20

€ 13,00
€ 16,20€

€ 1,60
€ 8,00

€ 8,00

binnen de parkeersectoren Dieze en
Kamperpoort is de
parkeerduur maximaal 2
uur
dagkaarten alleen buiten
de parkeersectoren
Dieze en Kamperpoort
en op de parkeeraccommodaties
30 minuten tussen 9.00
en 23.00 uur

€ 2,60

€ 0,80
€ 4,00

- maandag t/m zaterdag maximaal
tarief van 9.00 tot 20.00 uur

€ 4,00

- maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en
17.00 uur, per uur
- per kalenderdag

€ 0,80
€ 4,00

binnen de parkeersectoren Dieze en
Kamperpoort is de
parkeerduur maximaal 2
uur
Dagkaarten alleen
buiten de parkeersectoren Dieze en
Assendorp en op
parkeeraccommodaties
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Dagkaarten zijn verkrijgbaar in de parkeergarages Diezerpoort, Dijkstraat, Emmawijk, Lübeckgarage,
Noordereiland en Pas de Deux en op de parkeerterreinen ’t Streekien, Vechtstraat (achter Super
Coop), Turfmarkt, Hanzelaan, Van Karnebeekstraat, Burgemeester van Roijensingel,
Pannekoekendijk, Schuttevaerkade, Albert Cuypstraat en De Branie/Hedon.
Verloren kaarttarief
- Zone 1: verloren kaarttarief is € 30,00
- Zone 2: verloren kaarttarief is € 17,50
- Zone 3: verloren kaarttarief is € 12,00
Parkeervergunning
- sectoren 1 en 2 voor bewoners, per jaar
- sectoren 1 en 2 voor bedrijven, per jaar
- sectoren 4 en 13 voor bewoners, per jaar
- sectoren 4 en 13 voor bedrijven, per jaar
- sectoren 6, 7, 8 en 10 voor bewoners, per jaar
- sectoren 6, 7, 8 en 10 voor bedrijven, per jaar
- sectoren 5, 9 en 12, 1e bewonersvergunning, per jaar
- sectoren 5, 9 en 12, 2e bewonersvergunning, per jaar
- sectoren 5, 9 en 12, 1e bedrijfsvergunning, per jaar
- sectoren 5, 9 en 12, 2e bedrijfsvergunning, per jaar

2014
€ 159,00
€ 175,20
€ 64,80
€ 71,40
€ 82,80
€ 90,00
€ 55,20
€ 111,60
€ 98,40
€ 148,80

Bezoekersvergunning 2014
- sectoren 1 en 2 (binnenstad), 5 (Kamperpoort), 9 (Dieze) en 12 (Assendorp), per kalenderjaar
€ 11,25 (een duplicaat bezoekersvergunning kost € 11,45)
- dagkaarten sectoren 4, 6, 7, 8, 10 en 13 € 3,20 (maximaal één kaart voor drieaaneengesloten
dagen per week)
Parkeerabonnement 2014
- Noordereiland, per jaar
- Emmawijk, per jaar
- Turfmarkt, per jaar
- Van Karnebeekstraat, per jaar
- Schuttevaerkade, per jaar
- Albert Cuypstraat, per jaar
- Assendorperstraat, per jaar
- Pannekoekendijk, per jaar
- 't Streekien, per jaar
- Diezerpoort, per jaar

maandag t/m zondag
€ 646,20
€ 553,20
€ 460,20
€ 368,40
€ 368,40
€ 368,40
€ 263,40
€ 263,40
€ 263,40
€ 646,20

- parkeervergunning voor bedrijven voor storing, onderhoud en
reparatie, per jaar
- specifieke beroepen (huisarts, verloskundige, kraamverzorger,
medewerker thuiszorg/uitvaart), per jaar
- ontheffing RVV

maandag t/m vrijdag
€ 573,60
€ 477,00
€ 381,00
€ 285,60
€ 285,60
€ 285,60
€ 189,00
€ 189,00
€ 189,00
€ 573,60

€ 766,80
€ 766,80
€ 125,70
2/3

3

weten

Parkeertarieven

- pollerpas
- pollerticket
- 5 pollertickets
- duplicaat pollerpas
- transponder
- duplicaat transponder

€ 52,20
€ 10,20
€ 17,05
€ 34,35
€ 103,45
€ 86,15

Meer informatie
www.zwolle.nl/parkeren
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