
 

  z.o.z. 

AANVRAAGFORMULIER PARKEERVERGUNNING EN/OF BEZOEKERSVERGUNNING 

BEWONERS 2020 

Leest u eerst de informatiebladen Parkeervergunning Bewoners en/of Bezoekersvergunning 

 
Achternaam + voorletters   :…………………………………………………… ………. M / V 

Adres     :………………………………………………………………………. 

Postcode + woonplaats   :………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer(s)   :………………………………………………………………………. 

Geboortedatum    :………………………………………………………………………. 

E-mail adres    ……………………………………………………………………….. 
 
1. Welke soort parkeervergunning vraagt u aan: 
❑ Parkeervergunning zone Binnenstad* Aantal:…. 
❑ Toegangspas Polstraat garage     
❑ Parkeervergunning zone Schilwijken** Aantal:…. Voorstad/Raambuurt/Rivierenbuurt 
❑ Parkeervergunning zone Buitencentrum** Aantal:…. Voorstad Oost/Dempterpark/Rivierenbuurt 

 
❑ Bezoekersvergunning zone Binnenstad  Aantal:…. ❑max. 4  geldigheid 35 uur 
❑ Bezoekersvergunning zone  Schilwijken  Aantal:…. ❑max. 4    geldigheid  35 uur 

Voorstad/Raambuurt/Rivierenbuurt     
❑ Bezoekersvergunning zone Buitencentrum 

Voorstad Oost /Dempterpark/Rivierenbuurt Aantal:…. ❑max. 4   geldigheid 35 uur 
         
* Indien u in de zone Binnenstad woont, kunt u maximaal 1 parkeervergunning per adres aanvragen. 
**Indien u in de zone Schilwijken/Buiten Centrum woont, kunt u maximaal 2 parkeervergunningen aanvragen.  
 
De auto(‘s) dienen op naam van bewoners te staan die op bovenstaand adres in de Basisregistratie personen 
(BRP) zijn ingeschreven. 

Hoe lang duurt de aanvraagprocedure?                                                                                                            
Binnen 10 werkdagen krijgt u van ons bericht over uw parkeervergunningaanvraag.                                            
Wij vinden het belangrijk dat u weet wat u van ons kunt verwachten. Daarom hanteren wij servicenormen voor 
telefoon, balie, post en e-mail en voor onze producten en diensten. Wij doen er alles aan om ons aan die 
servicenormen te houden. En u mag ons erop aanspreken.  

__________________________________________________________________________________________ 
 
2. Kenteken(s):     …………-…………-…………. / …..……-……….…- ….……..        
 
3. Beschikt u over zelfstandige woonruimte met 
    een eigen huisnummer?   : ❑ ja     ❑ nee, reden …………………………………………. 
 
                     
4. Heeft u een eigen auto en/of een lease-auto? : ❑ auto op eigen naam  ❑ lease-auto  

Indien u de permanente beschikking heeft over een lease-auto, dan dient u daarvan een schriftelijke verklaring                        
van uw  werkgever mee te sturen. 

 
  

      
5. Beschikt u of kunt u beschikken over eigen parkeergelegenheid?   
   ❑ Ja Aantal: …….  ❑ Nee 
 
Hieronder kunt u nog opmerkingen kwijt die volgens u voor een juiste beoordeling van uw aanvraag van belang 
kunnen zijn 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
aldus naar waarheid ingevuld op   …………………………………. te ……………………………………...  
 
handtekening, 
 
 

Dit aanvraagformulier volledig ingevuld en evt. voorzien van een 
verklaring van werkgever m.b.t. lease-auto, opsturen naar de Gemeente 
Deventer, PU/VG, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. Of inleveren bij 
Publiekscontacten, Grote Kerkhof 1 te Deventer. Openingstijden van de 
balie: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 08.00 -18.00 uur, en 
donderdag van 08.00 - 20.00 uur 
 
 
 
 



   

 


