Dit formulier is bestemd voor:

Gemeente Putten Fontanusplein 1
Postbus 400, 3880 AK Putten
Voor inlichtingen:

Verkeerskundige
telefoonnummer (0341) 359 766

Parkeerontheffing
Aanvraag
Aanvrager
Stuur mee: kopie van een geldig legitimatiebewijs

Voorletters

: …………..……. Voornamen : ..........................................................................

Voorvoegsel(s)

: …………..……. Achternaam : ..........................................................................

Straatnaam

: …………………………………………………………………………………...…….

Huisnummer

: …………..……. Toevoeging : ..........................................................................

Postcode

: …………..……. Woonplaats : ..........................................................................

Telefoonnummer : …………………………………………………………………………………...…….
E-mailadres

: …………………………………………………………………………………...…….

Geboortedatum : …………………………………………………………………………………...…….
BSN-nummer

: …………………………………………………………………………………...…….

Ontheffing voor bewoner of bedrijf
 bewoner, voor blauwe zone centrum of afsluiting centrum (ga verder bij ‘Aanvraag bewoner’)
 bedrijf, voor tijdelijke ontheffing werkzaamheden (ga verder bij ‘Aanvraag bedrijf’)

Aanvraag bewoner
Soort ontheffing
 blauwe zone centrum

 afsluiting centrum (C1)

Kentekengegevens
Stuur mee: kopie van kentekenbewijs

Kenteken

: …………………………………………………………………………………...…….

Overige aanvragers
Zijn er andere aanvragers/houders van een parkeerontheffing op uw adres?
 nee
 ja, er is een bewonersontheffing/-aanvraag blauwe zone
 ja, er is een bewonersontheffing/-aanvraag afsluiting centrum
Parkeerplaats
Heeft u plaats om uw voertuig te parkeren (bijvoorbeeld in een garage)?
 nee
 ja, wat is het adres: ………………………………………………………………………………….
>> Ga verder naar de ondertekening

Aanvraag bedrijf
Algemene gegevens
Bedrijfsnaam

: ………………………………………………………………………………

Startdatum

: …………..………….. Einddatum :.......................................................

Tijden werkzaamheden

: ………………………………………………………………………………

Adres werklocatie
Straatnaam

: ………………………………………………………………………………

Huisnummer

: …………..…….

Toevoeging

: .................................................

Postcode

: …………..…….

Woonplaats

: .................................................

Werkzaamheden
Geef hier een omschrijving van de werkzaamheden:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Noodzaak auto
Geef hier een uitleg over de noodzakelijkheid van een auto op de werklocatie:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Aantal auto’s
 1, met kentekennummer

: ………………………………………………………………

 2, met kentekennummer(s)

: ………………………………………………………………

 meerdere, met kentekennummer(s) : ………………………………………………………………
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Type auto(s)
 personenwagen

 vrachtwagen

 bakwagen

 bestelwagen

 bus

Gewenste actie
 laden/lossen

 parkeren

Wegblokkade
Wordt de weg door uw werkzaamheden geblokkeerd (dit in verband met nooddiensten)?
 ja

 nee

 gedeeltelijk

Ondertekening
U verklaart hiermee dat u dit formulier naar waarheid heeft ingevuld. Het verstrekken van
onjuiste gegevens kan leiden tot verlies van recht op ontheffing.
Putten,

: …………………………………(datum)

Handtekening aanvrager

: ………………………………………….

Parkeerontheffing
Toelichting
Bewoners en bedrijven kunnen een parkeerontheffing aanvragen voor het (tijdelijk) parkeren in
een blauwe zone. Daarnaast kunnen bewoners en bedrijven een parkeerontheffing aanvragen
voor wegen of gebieden die verboden zijn voor auto's en andere voortuigen. U vraagt dan een
(korte) ontheffing parkeerverbod aan voor het laden, lossen of (ver)bouwen in het gebied. Denk
hierbij aan winkelpromenades of autovrije zones.
Kosten
Op grond van de legesverordening 2020 zijn er kosten verschuldigd tot het verkrijgen van een
verkeersontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990:
-

De uitgifte van een parkeerontheffing kost € 24,00.

U kunt de leges bij de kassier van de gemeente Putten betalen (contant of PIN) of het bedrag
overmaken.
Voorwaarden parkeerontheffing blauwe zone (centrum)
-

Maximaal 1 verkeersontheffing op kenteken per adres.

-

Met de parkeerontheffing mag u langer dan 2 uur parkeren (geldt alleen voor
Fontanusplein, de Gervenhof en Kerkplein).

-

De parkeerontheffing is maximaal 3 jaar geldig, tenzij ontheffing bij wijziging gegevens
tussentijds moet worden vernieuwd.

-

U komt niet in aanmerking als u op eigen terrein parkeerruimte heeft of de mogelijkheid
hebt op een andere wijze in eigen parkeerruimte te voorzien. Denk bijvoorbeeld aan het
kopen of huren van een parkeerplaats bij een appartementencomplex.

Voorwaarden parkeerverbod, bord C1 Dorpsstraat en Kerkstraat
-

U krijgt een parkeerontheffing als aanwonenden, winkelier, bedrijfsleider en eigenaar van
een woning/winkel/garage. Als u leverancier bent, krijgt u geen parkeerontheffing.

-

De parkeerontheffing is maximaal 3 jaar geldig, tenzij ontheffing bij wijziging gegevens
tussentijds moet worden vernieuwd. Geldt niet (ook geen leges) voor huisartsen, de
verloskundige, de hulpverleningsdiensten, de KPN en energiemaatschappijen
(nutsbedrijven).

-

Met gebruikmaking van deze ontheffing mag bord C1 worden gepasseerd op weg naar de
woning/winkel/garage in het afgesloten gebied. Met de ontheffing mag u alleen laden of
lossen. Parkeren is niet toegestaan.

