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Parkeervergunning specifieke beroepen

Vergunningen
Postbus 10007
8000 GA Zwolle
Telefoon 14038
postbus@zwolle.nl

(huisarts, verloskundige, kraamverzorger, medewerker thuiszorg)
Ondergetekende dient hierbij het verzoek in tot het verkrijgen van een parkeervergunning
1. Gegevens van de aanvrager
Naam
Beroep
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Vestigingsadres Zwolle
Kamer van Koophandel nummer
Kamer van Koophandel vestigingsnummer		
Geboortedatum
IBAN
E-mail				
Wijze van betaling

automatische incasso
balie

2. Gegevens omtrent het voertuig
Kenteken							
Soort voertuig (bijvoorbeeld personenauto, bestelbus)		

					
		

Is het voertuig langer dan 6 meter en/of hoger dan 2,40 meter		

Nee		

Ja*

3. Gegevens omtrent de werkzaamheden
a. Wat is de aard van de werkzaamheden (korte uiteenzetting van de noodzaak tot het verkrijgen van een parkeervergunning)
b. Hoe vaak per maand vinden de genoemde werkzaamheden plaats in een gebied voor vergunninghouders- en parkeerapparatuur
plaatsen en zijn die werkzaamheden onregelmatig voor wat betreft de aanvang, tijdsduur en plaats?
Aantal keren per maand
Aanvang
Tijdsduur
Plaats
c. Wat is de noodzaak een motorvoertuig te parkeren in de directe nabijheid van de werkzaamheden?

4. De gewenste vergunning is geldig *
in de sector waar aanvrager woont/het beroep of bedrijf uitoefent
in de hele gemeente Zwolle
5. Ondertekening
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de toelichting op het formulier en de wijze van indienen.
Plaats		

Datum

Handtekening aanvrager

* aankruisen wat van toepassing is

*PARKEERVERGUNNING-D*
parkeervergunning D
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Toelichting bij het aanvraagformulier en de wijze van indienen
Algemeen
Aanvragers komen voor een vergunning in aanmerking als zij een beroep of bedrijf uitoefenen als huisarts, verloskundige,
kraamverzorger, medewerker thuiszorg waardoor zij in verband met de uitoefening van hun beroep of bedrijf meer dan tien keer per twee
maanden aangewezen zijn op het gebruik van een motorvoertuig en de desbetreffende werkzaamheden onregelmatig zijn voor wat betreft
hun aanvang, tijdsduur en plaats. De vergunning kan worden verleend voor parkeren in de sector waar de specifieke beroepsoefenaar als
bewoner of gevestigd staat ingeschreven en voor parkeren in de gehele gemeente. Als meerdere medewerkers aan een bedrijf verbonden
zijn, komen zij allen voor een parkeervergunning in aanmerking, mits zij meer dan tien keer per twee maanden aangewezen zijn op het
gebruik van een motorvoertuig. Aanvragers die over een eigen parkeerruimte bij het woon-/werkadres kunnen beschikken (dit kan ook
een - inpandige - garage zijn), komen niet voor een parkeervergunning in aanmerking. Aanvragers die zowel b
 ewonersbelanghebbende als
zakelijk belanghebbende in één sector zijn, komen voor één parkeervergunning in de sector in aanmerking. De parkeervergunning geldt in
de sectoren 1, 2, 4, 6, 7 en 8 voor vergunninghoudersplaatsen en in de sectoren 5, 9, 10, 11, 12 en 13 (Kamperpoort, Dieze, Bagijneweide,
Assendorp en Philosofenallee) op parkeerapparatuurplaatsen. Bij evenementen, waarvoor door het gemeentebestuur vergunning is
verleend, kan geen gebruik worden gemaakt van de vergunning in de sector(en) waarbinnen het evenement wordt gehouden.
Vraag 1
Als u kiest voor betalen aan de balie van het Stadskantoor, ontvangt u jaarlijks in november een betaalverzoek voor het volgende jaar.
U betaalt dan met iDeal via www.zwolle.nl/parkeerloket (inloggen met EHerkenning). Bij niet-tijdige betaling wordt geen herinnering
gestuurd.
Vraag 2
Om voor een parkeervergunning in aanmerking te komen, moet u houder van een motorvoertuig zijn.
U bent houder van een motorvoertuig als:
• uw naam staat geregistreerd op het kentekenbewijs;
• de naam van uw werkgever staat geregistreerd op het kentekenbewijs, dan wel de naam van een leasemaatschappij en u deze auto
voor de door u uit te voeren werkzaamheden dagelijks in uw bezit heeft;
• u een contract heeft voor een auto op afroep met een erkend autoverhuurbedrijf en deze naam geregistreerd staat op het
kentekenbewijs.
Wijze van indienen
De aanvraag kan worden gestuurd naar de sectie Vergunningen, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle. U kunt het formulier ook inleveren bij het
Stadskantoor, sectie Vergunningen, Lübeckplein 2 in Zwolle.
Als bijlage(n) moet u meesturen:
• als de auto een leaseauto is, een kopie van de leaseovereenkomst;
• als de auto een leaseauto is en de lease-overeenkomst is met de werkgever afgesloten, een kopie van de leaseovereenkomst
aangevuld met een werkgeversverklaring waaruit een arbeidsverhouding blijkt die het gebruik van het betreffende voertuig
noodzakelijk maakt;
Tarieven 2021
Sectoren

1 en 2			€ 196,20

Sectoren

6, 7 en 8			€ 100,20

Sectoren

5, 9, 10, 11, 12 en 13, voor de 1e vergunning		€ 108,60

Sectoren

5, 9, 10, 11, 12 en 13, voor de 2e vergunning		€ 165,60

Sector

4			€

78,00

Het tarief voor een vergunning voor de gehele gemeente bedraagt € 868,60
Meer informatie kunt u vinden op www.zwolle.nl/parkeren
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