Aanvraagformulier
Parkeerontheffing of
parkeervergunning
Persoonlijke gegevens aanvrager
Naam en voorletter(s):…………………………………………………………………………………………………………..
Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode:…………………………………………………………………………………………………………………………………
Woonplaats:…………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer:……………………………………………………………………………………………………………………
Geslacht (doorstrepen wat niet van toepassing is):

M/V

Gegevens van uw auto
Merk:………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kenteken:……………………………………………………………………………………………………………………………….

Reden van de aanvraag
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
U kunt het ingevulde formulier afgeven bij de Servicebalie van de gemeente
Woudenberg of opsturen naar:
Postbus 16
3930 EA Woudenberg

Datum:

Handtekening:

Pagina 1 van 2
Parklaan 1, 3931 KK Woudenberg / Telefoon: 14 033 (U hoeft alleen de 5 cijfers 14033 in te toetsen)
info@woudenberg.nl / Postbus 16, 3930 EA Woudenberg / Fax: 033-2869191

Aanvraagformulier
Parkeerontheffing of
parkeervergunning
Voorwaarden voor een parkeerontheffing Kostverloren
(blauwe zone)
1.

De aanvrager woont of werkt in de Dorpstraat (1-45 oneven, ook appartementen
45a - 45l), De Nieuwe Poort (1-9 oneven) of de Geerensteinselaan (2-14A even);

2.

het betreffende adres beschikt niet over een eigen parkeergelegenheid;

3.

de ontheffing wordt schriftelijk aangevraagd;

4.

in beginsel verstrekt de gemeente één ontheffing per adres;

5.

de aanvrager dient de noodzaak van meerdere parkeerontheffingen aan te tonen;

6.

door de gemeente vindt een beoordeling plaats van de aanvraag;

7.

de parkeerontheffing heeft een geldigheidsduur van maximaal 3 jaar;

8.

de gemeente kan de parkeerontheffing voortijdig ongeldig verklaren.

Voorwaarden voor een parkeervergunning appartementen Kostverloren
De bewoners van de nummers 1-47 oneven (Prins Bernhardstraat) hebben recht op één
parkeervergunning voor een eigen voertuig (op kenteken) en één ontheffing voor
bezoekers.
Voorwaarden voor een parkeerontheffing Parklaan (blauwe zone)
De bewoners van de Parklaan 6 tot en met 22 (even nummers) komen in aanmerking
voor twee ontheffingen per adres. Daarnaast komt een beperkt aantal werknemers van
de gemeente in aanmerking voor een ontheffing in verband met het uitrukken van de
hulpdiensten.
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