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Parkeervergunningen in Haarlem

Parkeerruimte in Haarlem is schaars. De gemeente Haarlem wil graag par-

keervoorzieningen aanbieden aan bewoners, bezoekers en bedrijven in de

stad. Daarom geeft de gemeente sinds enige jaren parkeervergunningen en

bezoekersparkeervergunningen uit. Wilt u als bewoner of bedrijf een par-

keervergunning en/of bezoekersparkeervergunning aanvragen, dan leest u

in deze folder hoe dat in zijn werk gaat.
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Soorten parkeervergunningen

Bewonersparkeervergunning:

U komt in aanmerking voor een 

bewonersparkeervergunning als:

• u staat ingeschreven op het adres

waarop u de parkeervergunning aan-

vraagt en dit adres binnen een par-

keerzone valt (zie www.haarlem.nl

voor een stratenoverzicht);

• het motorvoertuig waarvoor u de par-

keervergunning aanvraagt op uw

naam staat.

Als u een bewonersparkeervergunning

aanvraagt in de loop van het kalender-

jaar, dan wordt het tarief berekend over

de volle kalendermaanden dat uw ver-

gunning nog geldig is. Wanneer u een

parkeervergunning beëindigt, ontvangt u

een restitutie over de nog niet aange-

vangen kalendermaanden.

Bezoekersparkeervergunning:

U komt in aanmerking voor een bezoe-

kersparkeervergunning als u ingeschre-

ven bent op het adres waarvoor u de

vergunning aanvraagt en dit adres bin-

nen parkeerzone C valt (noord, zuid,

west of oost). Er kunnen per adres maxi-

maal twee bezoekersvergunningen aan-

gevraagd worden. In de binnenstad van

Haarlem en in Schalkwijk kunnen geen

bezoekersparkeervergunningen aange-

vraagd worden. Bedrijven komen niet in

aanmerking voor een bezoekersparkeer-

vergunning.

De bezoekersparkeervergunning heeft

een standaard tarief, ongeacht de

maand van het kalenderjaar waarin u de

vergunning aanvraagt. Vanwege de ad-

ministratiekosten is geen restitutie mo-

gelijk bij beëindiging van de

bezoekersparkeervergunning.



Bedrijfsparkeervergunning:

Als u een bedrijf heeft in Haarlem kunt u

in aanmerking komen voor een bedrijfs-

parkeervergunning. Voorwaarde is dat

het bedrijf ingeschreven staat bij de

Kamer van Koophandel op het adres

waarop de vergunning wordt aange-

vraagd. Toekenning van de vergunning

is voornamelijk afhankelijk van de werk-

zaamheden van het bedrijf.

Parkeervergunning voor sociaal-

maatschappelijke functie:

Als u in Haarlem een medische praktijk

heeft of werkt voor een welzijnsorgani-

satie, is het mogelijk een parkeerver-

gunning voor de hele stad (zone A) aan

te vragen. Deze vergunning wordt alleen

op kenteken verstrekt.

In aanmerking komen:

• huisartsen

• wijkverpleegkundigen

• verloskundigen

• fysiotherapeuten

• noodhulpdiensten

• welzijnsorganisaties

• uitvaartorganisaties t.b.v. de lijkauto

• organisatie van de Unie van Vrijwilli-

gers

Van papieren bewijs naar digitale 

kentekenregistratie

De gemeente Haarlem is in 2010 gestart

met digitale kentekenregistratie voor

parkeervergunningen (digitaal parkeer-

recht). Met digitale kentekenregistratie

hoeft u geen papieren parkeervergun-

ning meer in uw auto te plaatsen. Zodra

de gemeente uw betaling heeft ontvan-

gen, wordt uw parkeervergunning digi-

taal vastgelegd in een database. Op

straat scannen de handhavers uw ken-

teken. Zij kunnen zo vaststellen of uw

auto rechtmatig geparkeerd staat. U ont-

vangt van de gemeente een brief,

waarin staat voor welke zone, met welk

kenteken en gedurende welke periode

uw parkeervergunning digitaal staat ge-

registreerd.

Digitale bezoekersparkeer-

vergunning

Vanaf 1 januari 2012 voert de gemeente

Haarlem digitaal bezoekersparkeren in

voor de gehele stad. U ontvangt een

pasje met daarop een code en de wijk

waarvoor de bezoekersparkeervergun-

ning geldig is. Met de unieke active-

ringscode die op de pas staat, kunt u de

auto van uw bezoek aanmelden. Dat

aanmelden kan via internet (gratis) of

via sms (kosten afhankelijk van uw mo-

biele telefoonabonnement of -overeen-

komst). U kunt maximaal één bezoeker

op een bezoekersparkeervergunning
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laten parkeren en dus maximaal één

kenteken tegelijk aanmelden. Na aan-

melding kan uw bezoek, net als bij de

papieren schijf, per keer drie uur parke-

ren. Algemene informatie over digitaal

bezoekersparkeren vindt u op

www.haarlem.nl. Hier staat onder an-

dere een lijst met veelgestelde vragen

over digitaal bezoekersparkeren. 

Ook kunt u terecht bij de afdeling

Dienstverlening via het emailadres 

antwoord@haarlem.nl of telefoonnum-

mer 023-5115115.

Indien u geen gebruik kunt of wilt maken

van de digitale bezoekersparkeerver-

gunning, kunt u de papieren bezoeker-

sparkeervergunning behouden. Bij

verlies of diefstal van de papieren 

bezoekersparkeervergunning geeft de

gemeente geen duplicaat af.

Parkeren voor vergunninghouders

Parkeerzones

Uw parkeervergunning is alleen geldig

in de zone waar u woont of waar uw be-

drijf is gevestigd. De stad is opgedeeld

in de volgende zones:

B =  Binnenstad

S =  Schalkwijk

C =  wijk Noord, Zuid, West en Oost

A =  Hele stad

Zone B

Als bewoner van de binnenstad van

Haarlem kunt u per huisadres maximaal

één parkeervergunning aanvragen voor

het parkeren op straat. De parkeerver-

gunning voor de binnenstad is niet gel-

dig in de overige parkeerzones van

Haarlem. U kunt voor de binnenstad

geen bezoekersparkeervergunning aan-

vragen. 

Met een parkeervergunning voor de Bin-

nenstad (zone B) kunt u bijna overal

parkeren in de binnenstad zonder te be-

talen. Een uitzondering vormen de par-

keermeterplaatsen in de volgende

straten: Barrevoetestraat, Krocht, Tem-

peliersstraat, Botermarkt, Spaarne, Wa-

genweg, Gedempte Oude Gracht,

Smedestraat, Keizerstraat en Nieuwe

Groenmarkt.

Voor deze straten geldt dat u hier met

uw parkeervergunning kunt parkeren op

de volgende tijden:

• Van maandag t/m zaterdag van 18.00

tot 9.00 uur, behalve op koopavonden;

• Op koopavonden van 21.00 uur tot

9.00 uur;

• Op zondag de hele dag.

Buiten deze tijden moet u een parkeer-

kaart kopen om te parkeren op deze lo-

caties.
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Zone S

In Schalkwijk komen alleen bewoners van

de flat aan de Costa del Sol in aanmer-

king voor een parkeervergunning. Ove-

rige particulieren dienen gebruik te maken

van alternatieve parkeermogelijkheden.

Naast de bewoners van de genoemde flat

komen ook medewerkers van de bedrij-

ven gevestigd in winkelcentrum Schalk-

wijk in aanmerking voor een parkeer-

vergunning. Voor zone S kunt u geen be-

zoekersparkeervergunningen aanvragen.

In Schalkwijk (zone S) mag u met een

parkeervergunning voor deze zone ook

parkeren bij de parkeermeterplaatsen. U

hoeft hiervoor dus geen parkeerkaart te

kopen.

Zone C

Zone C is onderverdeeld in de wijken

Noord, Oost, Zuid en West. Binnen zone

C mag u per huisadres meerdere par-

keervergunningen aanvragen. U betaalt

een hoger tarief voor een tweede en

daarop volgende vergunningen. U kunt

uw parkeervergunning alleen gebruiken

in de wijk (Noord, Oost, Zuid of West)

waarin u woont. In zone C kunt u per

huisadres maximaal twee bezoekerspar-

keervergunningen aanvragen.

Met een parkeervergunning voor de wij-

ken Noord, West, Zuid en Oost mag u

overal in de betreffende wijk parkeren

zonder te betalen, met uitzondering van

de plekken bij een parkeermeter. Wilt u

toch parkeren bij een parkeermeter, dan

gelden voor u dezelfde regels als voor

auto’s zonder parkeervergunning. Dit

houdt in dat u een parkeerkaart moet

kopen tussen 09.00 en 18.00 uur.

Zone A

Zone A bestaat uit de wijken Noord,

Oost, Zuid, West, Binnenstad en Schalk-

wijk.

Alleen bepaalde beroepsgroepen kunnen

een parkeervergunning voor heel Haar-

lem (zone A) aanvragen. Met een par-

keervergunning voor zone A mag u in alle

parkeerzones van Haarlem parkeren. De

regels die in deze parkeerzones gelden,

zijn ook van toepassing in zone A.

Informatie over de zones en gedetail-

leerde informatie over regelgeving 

(Besluit parkeerregulering) vindt u ook

op www.haarlem.nl.

Geldigheidsduur

De parkeervergunning (digitaal parkeer-

recht) is geldig van 1 januari tot en met

31 december.
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Tijdelijke regelingen

Tijdelijke bewoners

Wanneer u op vakantie bent en er wordt

op uw huis gepast, is het mogelijk om

voor de tijdelijke bewoner een tijdelijke

parkeervergunning (voor maximaal drie

maanden) aan te vragen. Uw eigen par-

keervergunning wordt dan voor deze

periode ingetrokken. U kunt dit regelen

via het Digitaal Loket op de website van

de gemeente Haarlem.

Tijdelijk een andere auto

Als u tijdelijk in een andere auto rijdt

omdat uw eigen auto bijvoorbeeld wordt

gerepareerd, kunt u voor maximaal twee

weken gratis een tijdelijke parkeerver-

gunning aanvragen. U kunt dit regelen

via het Digitaal Loket op de website van

de gemeente Haarlem. Gedurende de

periode dat u een tijdelijke auto (kente-

ken) aanmeldt is de parkeervergunning

voor uw eigen auto (kenteken) niet gel-

dig.

Even niet parkeren

Het kan voorkomen dat er in uw woon-

omgeving tijdelijk een parkeerverbod

geldt. Bijvoorbeeld in verband met een

evenement. Ook met een parkeerver-

gunning kunt u daar dan niet parkeren.

Tijdelijke regelingen worden aangege-

ven met verkeersborden. Informatie

over evenementen is te vinden op

www.haarlem.nl.

Tarieven 

De tarieven voor parkeervergunningen

worden jaarlijks door de gemeenteraad

vastgesteld. Actuele tarieven vindt u op

www.haarlem.nl.

Als u een parkeervergunning aanvraagt

in de loop van het kalenderjaar, dan

wordt het tarief berekend over de volle

kalendermaanden dat uw vergunning

nog geldig is. Dit geldt niet voor de be-

zoekersparkeervergunning.

6



Tot slot

Betaling

U kunt uw parkeervergunning en/of be-

zoekersparkeervergunning op de vol-

gende wijze betalen:

• machtiging voor automatische in-

casso;

• door gebruik te maken van de accept-

girokaart;

• via internetbankieren.

Het is niet mogelijk om contant te beta-

len, ook niet in de Publiekshal.

Brief over bezoekersparkeer-

vergunning met activeringscode

niet ontvangen

Het komt een enkele keer wel eens voor

dat post niet aankomt. Laat het de ge-

meente zo snel mogelijk weten. Uw toe-

gekende code wordt dan geblokkeerd

en u krijgt een nieuwe code.

Aanvragen, wijzigingen en

beëindigingen

Voor het aanvragen, wijzigen of beëindi-

gen van uw parkeervergunning kunt u

terecht bij de Publiekshal aan de Zijlvest

39. Of op het Digitaal Loket van de ge-

meente Haarlem op www.haarlem.nl.

Contact

Heeft u verder nog vragen? De mede-

werkers van de gemeente zijn u graag

van dienst.

Publiekshal

Tel: 023-5115115

Email: antwoord@haarlem.nl.

Openingstijden Publiekshal:

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

van 9.00 tot 16.00 uur en donderdag

van 9.00 tot 20.00 uur.
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