Gemeentebestuur

Let op: vaststellen na vaststelling Parkeerverordening Dordrecht door Raad

ONTWERP BESLUIT aanwijzing plaatsen en tijdstippen parkeerbelasting

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;
gezien het voorstel d.d. 27 september 2006 inzake nieuwe parkeerregels voor de Binnenstad en
de 1 9e eeuwse Schil;
verwijzende naar de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht;
BESLUIT:

A

in te trekken de in het verleden genomen besluiten tot aanwijzing van wegen, weggedeelten
en terreinen, waarop tegen betaling als bedoeld in artikel 2 van de Verordening
parkeerbelastingen mag worden geparkeerd gedurende nader bepaalde tijdstippen, met
uitzondering van de aanwijzing van dienstenparkeerplaatsen, autodatestandplaatsen en
algemene gehandicaptenparkeerplaatsen;

B

vast te stellen de volgende regeling tot aanwijzing van plaatsen waarop tegen betaling van
belasting geparkeerd kan worden:
1. Het parkeren tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2 lid l en 2 van de
Verordening Parkeerbelastingen is toegestaan:
a. van maandag tot en met zaterdag van 09,00 uur tot 22.00 uur op parkeerplaatsen
binnen het gebied dat omsloten wordt door de Oude Maas, de spoorlijn RotterdamBreda, de Krommedijk, Groenedijk, Noordendijk en Riedijkshaven (zie kaart in bijlage 1,
mengvormparkeren), met uitzondering van:
- parkeerplaatsen op de Groenedijk met uitzondering van de parkeerplaatsen bij
pandnummers 29 tot en met 49;
- parkeerplaatsen genoemd onder punt 2 en 3;
- plaatsen die aan een andere categorie parkeerders of aan andere weggebruikers zijn
toegewezen, dan wel voor een andere categorie parkeerders of andere weggebruikers
zijn bestemd;
b. van maandag tot en met vrijdag van 1 8.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot
22.00 uur op het parkeerterrein aan de achterzijde van het Waterschap, gelegen aan
de Cornelis de Wittstraat.
2. Het parkeren tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2 lid 1 en 2 van de
Verordening Parkeerbelastingen is toegestaan:
a. van maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 22.00 uur op parkeerplaatsen
binnen het gebied dat omsloten wordt door de Prinsenstraat, Voorstraat,
Steegoversloot en Spuihaven (zie kaart in bijlage 1, vergunninghoudersparkeren), met
uitzondering van:
- parkeerplaatsen in de genoemde grensstraten;
- parkeerplaatsen genoemd onder punt 3;
- plaatsen die aan een andere categorie parkeerders of aan andere weggebruikers zijn
toegewezen, dan wel voor een andere categorie parkeerders of andere weggebruikers
zijn bestemd;
b. in geval van het parkeren tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2
lid 1 van de Verordening Parkeerbelastingen enkel door de aanschaf van een dagkaart
of door gebruik van de persoonlijke parkeermeter voor maximaal 4 uur.
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3. Het parkeren enkel tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2 lid 1 van de
Verordening Parkeerbelastingen is toegestaan op parkeerplaatsen op de volgende
weggedeelten:
a. voor een maximale parkeerduur van 30 minuten van maandag tot en met zaterdag van
09.00 uur tot 22.00 uur:
- 2 parkeerplaatsen aan de zuidwestzijde van de Museumstraat, ter hoogte van
pandnummer 67;
- 4 parkeerplaatsen aan de zuidzijde van de Boogjes, ter hoogte van de pandnummers
1 t/m 5;
- 41 parkeerplaatsen op het gedeelte van het Bagijnhof, gelegen tussen de Johan de
Wittstraat en het Achterom en het gedeelte van de Johan de Wittstraat, gelegen
tussen Vest en het Bagijnhof;
- 14 parkeerplaatsen op de 's-Heer Boeijenstraat;
- 15 parkeerplaatsen op het gedeelte van de Spuiboulevard, gelegen tussen de
Spuiweg en de Van Godewijckstraat;
- 7 parkeerplaatsen op het gedeelte van de Spuiboulevard, gelegen tussen de
Hellingen en de Spuiweg;
- 7 parkeerplaatsen op de Prinsenstraat, ter hoogte van de pandnummers 1 t/m 3;
- 10 parkeerplaatsen aan de westzijde van de Voorstraat, ter hoogte van de
pandnummers 207 t/m 237;
- 28 parkeerplaatsen op het gedeelte van de Vest, gelegen tussen de Johan de
Wittstraat en de Vriesestraat;
- 8 parkeerplaatsen aan de westzijde van de Koningin Wilhelminastraat, ter hoogte
van de zijgevel van het postkantoor;
- 6 parkeerplaatsen aan de zuidwestzijde van de Sint Jorisweg, ter hoogte van de
pandnummers 137 t/m 139 en 151 t/m 159;
- 5 parkeerplaatsen aan de zuidzijde van de Transvaalstraat, tegenover pandnummer
250;
- 3 parkeerplaatsen aan de zuidzijde van de Transvaalstraat, tegenover de
pandnummers 2 t/m 4;
- 12 parkeerplaatsen op het gedeelte van de Johan de Wittstraat, gelegen tussen de
Singel en de Koningin Wilhelminastraat;
- 6 parkeerplaatsen op de Spuiweg, ter hoogte van de pandnummers 64 t/m 70 en
104 t/m 110;
- 8 parkeerplaatsen op de Spuiweg, ter hoogte van de pandnummers 2 t/m 14;
b. voor een maximale parkeerduur van 30 minuten op maandag tot en met zondag van
09.00 uur tot 22.00 uur:
- 9 parkeerplaatsen op het Stationsplein;
c. voor een maximale parkeerduur van 30 minuten op maandag tot en met vrijdag van
09.00 uur tot 22.00 uur en voor een maximale parkeerduur van 300 minuten op
zaterdag van 09.00 uur tot 22.00 uur:
- 22 parkeerplaatsen op het parkeerterrein aan de voorzijde van het Stadskantoor
d. voor een maximale parkeerduur van 300 minuten van maandag tot en met zaterdag
van 09.00 uur tot 22.00 uur:
- 45 parkeerplaatsen op het parkeerterrein Kunstminplaats.
4. Een wielklem wordt toegepast op alle weggedeelten zoals genoemd in de artikelen 1, 2 en
3 van dit besluit.
5. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2007.

Aldus vastgesteld in de vergadering van
de secretaris

H.W.M. Wesseling

2006.
de burgemeester

R.J.G. Bandell

Regeling tot aanwijzing van plaatsen waarop tegen betaling van belasting geparkeerd kan
worden
BIJLAGE 1

>• .

'

i

Mengvorm-, fünshop- en vergunninghoudersparkeren

Men0voiroparkeien
MMaia p ar t wen ;gc e n maximale pirfceertqd

' MV

VerHunninghouderspaikercti

RUnshoplaatsen
inaSunaal 30 minuten; /

