
 

AANVRAAGFORMULIER T.B.V.  EEN TIJDELIJKE  

ONTHEFFING GEBRUIK PARKEERSCHIJF 

(svp aankruisen wat van toepassing is) 

 

O BEWONER / O  BEDRIJF 

 

BEDRIJF :………………………………………………………………………………………… 

 

NAAM  :………………………………………………...……………. O  MAN / O  VROUW 

 

ADRES :………………………………………………………..HUISNR……………………. 

 

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

 

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

 

BSN NR. :…………………………………………………………………………………………. 

 

 

VERZOEKT OM TIJDELIJKE ONTHEFFING VOOR DE DATA: 

 

Voertuig 1:  van…….…………………………….. tot…….………………………………………................ 

 

Voertuig 2:  van…….…………………………….. tot…….………………………………………………………… 

 

Voor ontheffing OMGEVINGSVGERUNNINGNR.:…………………………………………… 

 

Voertuig 3: van…….……………………………. tot…….…………………………………………………………. 

 

Voertuig 4:  van…….……………………………. tot…….………………………………………………………… 

 

 

REDEN WAAROM U DE VERGUNNING AANVRAAGT: 

 

……………………………………………………………………………..…………………………... 

 

…………………………………………………………………………………..……………………... 

 

………………………………………………………………………………………..………………... 

 

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, geautomati-

seerde verwerking in het kader van een verantwoorde uitgifte van vergunning voor ontheffingen ge-
bruik van de 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 bui-

ten 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 par-

keerschijf. 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 21.00uur.  

 

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om het aanvragen van tijdelijke onthef-

fingen voor het gebruik van een parkeerschijf in de parkeerschijf zone, mogelijk te maken.  

 

Deze mogelijkheid wordt geboden aan bewoners, eigenaren of ondernemers binnen de parkeerschijf-

zone. Per aanvraag kunnen maximaal 2 voertuigen worden opgegeven. Wanneer het bouwwerkzaam-

heden betreft met een omgevingsvergunning dan kan voor maximaal 4 voertuigen een ontheffing wor-

den aangevraagd. Voor het aanvragen van een tijdelijke ontheffing zijn kosten verbonden.  

 


