
Invoering/uitbreiding blauwe zone Aarveld/Bekkerveld 

Veel gestelde vragen 
 

Waar geldt die blauwe zone nu precies ? 

De blauwe zone geldt nu in Aarveld in het gebied dat wordt begrensd door de Vergiliusstraat-

stadsautoweg-Welterlaan-Benzenraderweg. (In de hier genoemde grensstraten zelf wordt overigens 

geen blauwe zone ingevoerd, m.u.v. de Vergiliusstraat per oktober 2017). 

In Bekkerveld geldt de blauwe zone in de Burg. Savelbergstraat en in gedeeltes van het Bekkerveld, 

de Bekkerweg, de Sint Annalaan en de Burg. Waszinkstraat. 

Na de uitbreiding (naar verwachting oktober 2017) geldt de blauwe zone in Aarveld ook in de 

Vergiliusstraat, in de Tacitusstraat/Pliniusstraat/Horatiusstraat (alle drie alleen tussen Vergiliusstraat 

en Liviusstraat), de Ovidiusstraat en de Benzenraderweg tussen de Vergiliusstraat en de Burg. 

Waszinkstraat (alleen even huisnummers). 

In Bekkerveld geldt de blauwe zone vanaf oktober 2017 ook in de Leonard Stassenstraat, de 

Pluymaekersstraat tussen Leonard Stassenstraat en van Sonsbeeckstraat, de oneven kant van het 

doodlopende gedeelte van de Bekkerweg en gedeelten van de Akerstraat tussen Vlotstraat en Burg. 

Waszinkstraat. 

  

Daar word ik wel een beetje tureluurs van … 

Op www.aarbek.nl vindt u de kaart ‘Totaaloverzicht blauwe zone Aarveld/Bekkerveld’. 

 

Waarom is in sommige straten maar aan één kant blauwe zone ? 

De gemeente streeft er naar voldoende capaciteit vrij te maken voor bewoners. Als er sprake is van 

overcapaciteit, dan zou het zonde zijn die onbenut te laten. Daarom blijft soms aan één kant van de 

straat vrij parkeren. Het kan ook zijn dat bewoners aan de ene kant wél en aan de andere kant niet 

voor een blauwe zone kiezen. 

 

Hoe weet ik of ik een parkeerschijf/ontheffing moet gebruiken ? 

Het blauwe gebied wordt aan de randen aangeven met borden. Binnen dat gebied mag alleen bij de 

blauwe streep geparkeerd worden en moet een parkeerschijf of ontheffing gebruikt worden.  

 

Wat zijn venstertijden ?  

Venstertijden zijn de tijden waarop een regeling geldt.  

De blauwe zone is van kracht op maandag tot en met zaterdag, van 09.00 tot 18.00 uur. 

 

Waarom geldt de regeling ook op zaterdag ? 

De regeling geldt ook op zaterdag in verband met bezoekers van de binnenstad, die hier parkeren en 

vervolgens in het centrum gaan winkelen of daar een evenement bezoeken. 

Omdat binnen een blauw gebied overal dezelfde regels moeten gelden, geldt de regeling ook op 

zaterdag in straten die daar eigenlijk weinig last van hebben. 

 

Wat kost een ontheffing ? 

Een ontheffing kost eenmalig € 26,60 (prijspeil  2017). 

 

http://www.aarbek.nl/


Hoe lang is een ontheffing geldig ? 

Een ontheffing wordt verleend op kenteken en blijft geldig zolang het voertuig met dat kenteken in 

uw bezit is. Schaft u een andere auto aan, dan zult u een nieuwe ontheffing moeten aanvragen tegen 

het dan geldende tarief. 

 

Geldt de ontheffing alleen in mijn straat ? 

Nee, de ontheffing wordt afgegeven voor een gebied (sector), aangegeven door een nummer. U kunt 

binnen die sector dus ook in andere straten gebruik maken van uw ontheffing en anderen uit dat 

gebied kunnen in uw straat gebruik maken van hun ontheffing. Daarnaast kunnen anderen in het 

gebied parkeren met gebruik van een parkeerschijf, maar dan niet langer dan twee uur. 

Aarveld/Bekkerveld is één sector. U kunt met uw ontheffing dus overal in de buurt terecht. 

 

In mijn straat geldt vergunningparkeren, om de hoek is blauwe zone. Ik heb liever een ontheffing 

voor de blauwe zone. Kan dat ? 

Nee, dat kan niet: uw woonadres is bepalend voor de vraag of u een vergunning kunt aanvragen of 

een ontheffing voor de blauwe zone. 

 

Kan een kennis, die om de hoek woont, dan voor mij een ontheffing aanvragen ? 

Nee, ontheffingen worden verstrekt op kenteken en de aanvrager moet verklaren dat hij eigenaar is 

van dat kenteken. 

 

Ons gezin heeft drie auto’s, kunnen we ook drie ontheffingen aanvragen ? 

Nee, u kunt maximaal twee ontheffingen aanvragen. Heeft u parkeergelegenheid op eigen terrein 

(bv. ‘parkeren in de voortuin’), dan kunt u slechts één ontheffing aanvragen. 

 

Kan ik ook een ontheffing aanvragen voor onze caravan ? 

Nee, de regeling is uitsluitend bedoeld voor motorvoertuigen. 

 

Ik heb een lease-auto. Kan ik toch een ontheffing krijgen ? 

Ja, dat kan. U zult dan wel een kopie van het leasecontract moeten overleggen. 

 

Ik rijd in een bedrijfsauto. Kan ik toch een ontheffing krijgen ? 

Ja, dat kan. U moet dan wel een verklaring van de werkgever overleggen dat u chauffeur van dat 

voertuig bent. 

 

Ik heb een bedrijf in het gebied. Kan ik een ontheffing krijgen voor mijn bedrijfswagens ? 

Ja, u kunt een ontheffing krijgen voor maximaal twee herkenbare bedrijfswagens. 

 

Ik rijd motor. Moet ik nu ook een ontheffing vragen ? 

Als u gebruik maakt van een parkeerplaats: ja. 

 

Ik heb geen auto. Heeft het zin een ontheffing aan te vragen voor mijn bezoek ? 

Nee, dat heeft geen zin. De ontheffing wordt aangevraagd op kenteken en het kenteken moet 

geregistreerd staan op het  adres van de aanvrager.  

Kan ik nog wel bezoek ontvangen ? 



Ja zeker. Wel is het zo dat binnen de venstertijden ook uw bezoek gebonden is aan de maximale 

parkeerduur. Omdat de ontheffing op kenteken is, kunt u niet uw kaart aan uw bezoek geven. 

Buiten de venstertijden (dus ’s avonds en op zondag) geldt geen beperking. 

 

Ik heb iets gehoord over kraskaarten voor bezoekers … ? 

Er bestaan inderdaad kraskaarten om bezoekers te laten parkeren, maar die gelden tot nu toe alleen 

in de straten met vergunningparkeren. Zonder kraskaart zouden bezoekers immers helemaal niet in 

de vergunningstraten kunnen parkeren.  

Invoering van kraskaarten voor de blauwe zone wordt voor zover wij weten op dit moment niet 

overwogen omdat bezoekers met gebruik van een parkeerschijf wél kunnen parkeren, zij het voor 

maximaal twee uur. 

 

Als ik een ontheffing aanschaf, heb ik dan recht op een parkeerplaats ? 

Nee, een ontheffing geeft geen recht op een parkeerplaats. Een ontheffing bepaalt slechts dat u niet 

gebonden bent aan de maximale parkeerduur van twee uur. 

 

Wordt er ook gehandhaafd ? 

Ja. Nadat de blauwe zone van kracht wordt, worden overtreders gedurende twee weken eerst 

gewaarschuwd. Wordt een voertuig binnen die twee weken na een waarschuwing opnieuw in 

overtreding aangetroffen, dan volgt meteen een bekeuring. 

Vanaf twee weken na de invoering wordt bekeurd. 

 

Wat kost een overtreding ? 

Een boete voor parkeren in een blauwe zone zonder parkeerschijf of buiten de op de schijf ingestelde 

tijd kost € 90,-. Daar komt nog € 9,- administratiekosten bij. 

 

Er bestaan toch ook schijven met een motortje ? 

Ja, die bestaan. Het gebruik daarvan is in Nederland echter verboden. De boete voor het gebruik van 

een dergelijke schijf bedroeg in 2016 € 270,-.  Daar komen nog administratiekosten bij. 

 

Ik heb nu een invalidenparkeerplaats. Gaat dat veranderen ? 

Nee, de huidige regeling blijft gewoon van kracht. 

 

Ik woon nu in vergunninggebied, krijgen wij ook blauwe zone ? 

Nee, in de straten waar nu vergunningparkeren geldt blijft dat gelden. Een ontheffing voor de blauwe 

zone geldt niet voor vergunninggebied en een parkeervergunning geldt niet voor de blauwe zone. 

 

Bij ons komt geen blauwe zone, komt nu iedereen in onze straat parkeren ? 

Dat is helaas niet uit te sluiten. Naarmate uw straat verder van het centrum afligt, zal het effect 

kleiner zijn, maar wellicht toch merkbaar.  

 

  



Kan ik nog bezwaar maken tegen het (niet) invoeren van de blauwe zone ? 

Het invoeren van de blauwe zone wordt formeel geregeld via een verkeersbesluit.  

Gedurende een periode van zes weken na publicatie is bezwaar mogelijk. Die termijn is inmiddels 

verstreken. 

 

Waarom is/wordt deze regeling eigenlijk ingevoerd ? 

De regeling is ingevoerd omdat de gebieden rond het centrum te maken hebben met een (te) hoge 

parkeerdruk, veroorzaakt door bezoekers van het centrum of door medewerkers van in de buurt 

gelegen bedrijven.  

Door het invoeren van een blauwe zone in een gedeelte van de buurt is de parkeerdruk verschoven 

naar de ‘vrije’ straten. Mede op verzoek van bewoners vond daarom een tweede enquête plaats. 

 

Mijn vraag staat er niet bij. 

U kunt contact opnemen met de wijkraad via info@aarbek.nl. 

 

mailto:info@aarbek.nl

