AANVRAAGFORMULIER T.B.V. ONTHEFFING GEBRUIK PARKEERSCHIJF
(geldig van 1 januari 2019 t/m 31 december 2021)
(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)
☐ BEWONER / ☐ BEDRIJF
BEDRIJF

:…………………………………………………………………………………………

NAAM

:………………………………………………...………… ☐ MAN / ☐ VROUW

ADRES

:………………………………………………………Huisnr….…………………….

POSTCODE

:………………………………….WOONPLAATS:…………………………………

TEL.NR.

:………………………………… MOBIEL.NR:…………………………………….

BSN NR.

:…………………………………………………………………………………………

HUIDIG WOONADRES (indien afwijkend)
ADRES :………………………………………………………. Huisnr………………………
POSTCODE

:……………………… WOONPLAATS………………………………….

VERZOEKT OM ONTHEFFING VOOR:
Kenteken :

…….………….…….…………..………………….

Kenteken :

…………….….……………………………………..

LET OP BIJ EEN NIEUWE AANVRAAG OF WIJZIGING VAN UW KENTEKEN:
Kopie van uw kentekenbewijs (waaruit blijkt dat voertuig op uw naam is gesteld) en bij gebruik leaseauto
kopie van werkgeversverklaring meezenden.
DATUM

:………………………………………………………………………………

HANDTEKENING

:………………………………………………………………………………

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is de gemeente Someren. De gegevens die
u ons doorgeeft worden door ons opgeslagen in een bestand en gebruikt voor interne, geautomatiseerde
verwerking in het kader van een verantwoorde uitgifte van ontheffingen gebruik parkeerschijf.
Dit formulier sturen naar:

Gemeente Someren
Afdeling Beheer en Uitvoering
Postbus 290
5710 AG Someren

Voorwaarden ontheffing blauwe zone
De zone is bedoeld om het centrum aantrekkelijker te maken voor bezoekers. Deze bezoekers dienen
nu buiten het centrum een parkeerplaats te zoeken, omdat de plaatsen in het centrum bezet zijn door
auto’s die hier de hele dag staan. Door het instellen van een blauwe zone zullen langparkeerders buiten
het centrum moeten parkeren waardoor ruimte ontstaat voor bezoekers.
In de blauwe zone mag u uitsluitend in de parkeervakken parkeren of op straat indien de trottoirband is
voorzien van een blauwe streep. Indien het parkeervak of het trottoir is voorzien van een blauwe streep
mag u maximaal twee uur parkeren en bent u verplicht gebruik te maken van de blauwe parkeerschijf.
De parkeerschijf hoeft uitsluitend gebruikt te worden tijdens winkeltijden. Deze tijden zijn van maandag
tot en met zaterdag van 8.00 tot 18.00 uur en op vrijdagavond tot 21.00 uur.
Indien u als bewoner aan bepaalde voorwaarden voldoet kunt u in aanmerking komen voor een ontheffing voor deze zone. Deze voorwaarden zijn:
-

De aanvrager is in het bezit van een rijbewijs;

-

De aanvrager is zelf de bestuurder/bestuurster van het voertuig;

-

Het voertuig is geregistreerd op het woonadres van de aanvrager;

-

Heeft de aanvrager een leaseauto dan moet de aanvrager daar permanent over beschikken (aantonen middels een verklaring van de werkgever);

-

De aanvrager dient ingeschreven te staan in het bevolkingsregister van de gemeente Someren;

-

Er is voor de aanvrager geen mogelijkheid om te parkeren op eigen terrein, erf of parkeergarage,
of het terrein is daarvoor ongeschikt (bijvoorbeeld te smalle inrit). Hierbij dienen de criteria voor
een uitwegvergunning in acht te worden genomen. Het gebruiken van een garage voor andere
doeleinden dan parkeren is geen reden voor ongeschiktheid, met uitzondering van functies waarvoor
een bouwvergunning is verleend;

-

De aanvrager dient te wonen binnen het gebied waarvoor de parkeerschijfzone is ingesteld;

-

Er is geen mogelijkheid om het voertuig binnen een loopafstand van 125 meter vanaf de eigen
woning, buiten de blauwe zone te parkeren.

Indien u als ondernemer aan bepaalde voorwaarden voldoet kunt u als ondernemer/bedrijf in aanmerking komen voor een ontheffing voor deze zone. Deze voorwaarden zijn:
-

Het bedrijf oefent zijn werkzaamheden uit binnen het gebied met de parkeerschijfzone;

-

De werkzaamheden in het kader waarvan de ontheffing wordt verleend keren vrijwel dagelijks terug;

-

Het gebruik dient noodzakelijk te zijn voor de primaire bedrijfsvoering, dat wil zeggen de hoofdactiviteiten van het bedrijf (als noodzakelijk voor bedrijfsuitoefening wordt in ieder geval niet aangemerkt woon/werkverkeer, laden en lossen van goederen en het vervoeren van de financiële dagopbrengst en andere geldtransporten);

-

Het maximale aantal bedrijfsontheffingen dat aan een rechtspersoon kan worden verleend bedraagt
één per tien medewerkers;

-

Een bedrijfsontheffing wordt niet verleend indien aanvrager over voldoende niet openbare parkeergelegenheid in de omgeving van zijn werkadres beschikt of indien de openbare parkeergelegenheid
in de omgeving van het werkadres een redelijk alternatief biedt.

Indien u aan deze voorwaarden voldoet en in aanmerking wilt komen voor een ontheffing kunt u deze
schriftelijk aanvragen bij de afdeling Beheer en Uitvoering. De ontheffing is geldig van 1 januari 2019
t/m 31 december 2021. Aan de behandeling van een aanvraag voor een ontheffing zijn kosten verbonden.

