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Eenvoudig en snel: zelf uw
parkeervergunning aanvragen,
wijzigen of opzeggen via het
digitaal parkeerloket.
Via www.goes.nl/parkeren vraagt u, als u in bezit bent van DigiD,
een parkeervergunning digitaal aan. Bedrijven loggen in met inlognaam en wachtwoord. Na het inloggen ziet u welke parkeerproducten u kunt afnemen. Deze kunt u direct afnemen en afrekenen via
het digitaal loket. Betalen doet u met iDEAL. Na het betalen van de
vergunning, is deze direct actief. U krijgt dus geen papieren parkeervergunning toegestuurd. Parkeerwachters kunnen door uw kenteken
te scannen direct zien of u hier mag parkeren.
Meerdere kentekens parkeervergunning
Op uw parkeervergunning mag u 4 kentekens registreren. U mag met
één voertuig tegelijk parkeren, er mag dus één kenteken per keer
actief staan. U bent zelf verantwoordelijk voor het activeren van het
juiste kenteken van het voertuig dat op dat moment geparkeerd staat
in het vergunninghoudersgebied. Het activeren van het kenteken
doet u door in te loggen op het digitaal loket parkeren. U klikt dan
op de parkeervergunning en onder de tab ‘ingeplande activaties’
vinkt u het kenteken van het geparkeerde voertuig aan. Het geactiveerde kenteken is direct actief en te controleren door de parkeerwachters.
Een wijziging aanbrengen op uw parkeervergunning: (tijdelijke) kentekenwijziging of opzeggen
Heeft u tijdelijk een andere auto, omdat bijvoorbeeld uw eigen auto
wordt gerepareerd, heeft u een andere auto gekocht of wilt u uw parkeervergunning opzeggen, dan kunt u dit via het digitaal loket zelf
regelen. U logt in op het digitaal loket parkeren en kiest voor de optie
‘wijzigen’ achter de parkeervergunning. Afhankelijk van welke wijziging u wil doorvoeren, maakt u daar uw keuze. Nadat u alles stappen
heeft doorlopen is uw parkeerproduct gewijzigd. Voor u gemakkelijk
en voordelig, omdat hier geen kosten aan verbonden zijn.
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Tijdelijke kentekenwijziging
Een tijdelijke kentekenwijziging geldt voor maximaal 2 weken. Na
deze 2 weken, of eerder indien u uw eigen voertuig eerder terug
heeft, activeert u zelf het kenteken van uw eigen voertuig.
Parkeervergunning opzeggen
U kunt uw parkeervergunning opzeggen via het digitaal loket parkeren. Als u recht heeft op restitutie ontvangt u deze enkele weken
later op het door u opgegeven rekeningnummer. Restitutie wordt
gegeven over de nog niet verstreken volle kalenderkwartalen.
Liever toch langskomen?
Het blijft mogelijk om uw parkeervergunning aan te vragen, te
wijzigen en op te zeggen bij de Publieksbalie in het Stadskantoor. U
kunt hiervoor een afspraak maken via www.goes.nl/afspraakmaken.
U dient zich te kunnen legitimeren en denk aan het meebrengen van
alle andere benodigde papieren (kentekenbewijs, machtigingen,
e.d.).
Voor het aanvragen of opzeggen van de parkeervergunning worden
geen kosten in rekening gebracht. Dit geldt ook voor een tijdelijke
kentekenwijziging. Voor een tussentijdse kentekenwijziging worden
wel kosten in rekening gebracht.

Parkeervergunning voor bewoners
Wie in het vergunninghoudersgebied woont, kan een parkeervergunning aanschaffen. Per adres worden maximaal drie parkeervergunningen uitgegeven. De aanvrager moet officieel op het adres
ingeschreven staan, heeft een geldig rijbewijs en het kenteken van
de auto staat op zijn/haar naam geregistreerd. Bewoners die eigen
parkeergelegenheid hebben zoals een garage, carport of een parkeermogelijkheid op particulier terrein, komen niet in aanmerking voor
een parkeervergunning. Het aantal eigen parkeerplaatsen wordt in
mindering gebracht op het aantal te verlenen parkeervergunningen.
Ik heb een lease- of bedrijfsauto
Als u een auto leaset, voegt u bij de aanvraag een kopie van de leaseovereenkomst. Maakt u gebruik van een bedrijfsauto, dan heeft u een
kopie van de verklaring van uw werkgever (op briefpapier van werkgever) nodig waaruit blijkt dat u de auto privé mag gebruiken. In beide
gevallen dient u ook het kentekenbewijs te overleggen.
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Wat als ik bezoek krijg?
Bewoners kunnen voor hun bezoekers per kalenderjaar maximaal
honderd dagdeelkaarten per huishouden kopen aan de balie van het
Stadskantoor. Dagdeelkaarten worden verkocht in sets van 10 stuks.
Het tonen van een legitimatiebewijs is verplicht en u moet de dagdeelkaarten persoonlijk afhalen. Het is niet mogelijk dagdeelkraskaarten aan te schaffen via het digitaal loket parkeren.

Parkeervergunning verhuizen AV
Bent u eigenaar of huurder van een woning binnen het vergunninghoudersgebied, maar woont u ergens anders (bijvoorbeeld wanneer
u binnenkort gaat verhuizen)? Dan kunt u maximaal één AV-parkeervergunning aanschaffen. Door middel van een koopcontract of huurovereenkomst moet de eigendom of huur bevestigd worden. Heeft de
woning eigen parkeergelegenheid, dan komt u niet in aanmerking
voor een AV-vergunning. De AV-vergunning wordt automatisch
omgezet in een reguliere bewonersvergunning wanneer de vergunninghouder daadwerkelijk woont op het adres. De AV-vergunning
kan slechts eenmaal voor een jaar verlengd worden.

Mantelzorg
Bent u woonachtig in het vergunninghoudersgebied en ontvangt u
mantelzorg, dan kunt u maximaal één mantelzorgparkeervergunning
aanschaffen. Er kunnen 2 kentekens geregistreerd worden op deze
vergunning. Deze vergunning is maximaal 1 jaar geldig (lopende het
kalenderjaar), en moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden.
Om in aanmerking te komen voor een mantelzorgvergunning moet u:
a een zorgbehoefte hebben van minimaal 8 uur per week of langer
dan 3 maanden;
b in het bezit zijn van een verklaring van de huisarts, CIZ of andere
professionele instantie waarin de genoemde zorgbehoefte wordt
bevestigd. Ook volstaat een indicatie voor thuiszorg of een verpleeghuis.
Aanvullend geldt dat de zorgverlener, die de mantelzorgvergunning
daadwerkelijk gaat gebruiken:
a buiten het betaald parkeergebied en/of het betreffende vergunninghoudersgebied woont en
b. niet professioneel verbonden is aan u als bewoner.
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Parkeervergunning voor bedrijven
Bedrijven die binnen het gebied van het betaald parkeren zijn
gevestigd en ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel, kunnen maximaal twee parkeervergunningen aanschaffen. Is er eigen
parkeergelegenheid, dan wordt het aantal eigen parkeerplaatsen in
mindering gebracht op het maximum aantal parkeervergunningen.
Heeft een bedrijf twee of meer eigen parkeerplaatsen, dan wordt er
geen parkeervergunning verstrekt.
Let op: als u uw parkeervergunning online wilt aanvragen dient u in
het bezit te zijn van een inlognaam en resetcode. Heeft u deze nog
niet dan vraagt u deze aan via parkeervergunning@goes.nl. Vermeld
in de e-mail uw KvK-nummer en adresgegevens.
Dagdeelkaarten voor bedrijven
Bedrijven en personen die een beroep uitoefenen, kunnen voor de uitvoering van werkzaamheden binnen het gebied van het betaald parkeren dagdeelkaarten kopen aan de balie van het stadskantoor. Dagdeelkaarten voor bedrijven worden verkocht in sets van 10 stuks. U dient
zich bij het afhalen van de dagdeelkraskaarten te kunnen legitimeren.

Parkeervergunningen AA en AB
Iedereen kan een parkeervergunning AA of AB kopen. Deze vergunningen worden afgegeven op kenteken. Met deze vergunningen kunt
u op specifieke locaties parkeren in het gebied van betaald parkeren
en vergunninghoudersgebied.

Parkeervergunning medische en maatschappelijke dienstverlening AM
Wie komen in aanmerking?
Wie is ingeschreven in het BIG-register en zich bezighoudt met
eerstelijns hulpverlening, meerdere kortdurende bezoeken van
medische aard per dagdeel aflegt en/of oproepbaar is in spoedeisende situaties komt in aanmerking. Wie zich bezighoudt met
tweedelijns hulpverlening en niet in het BIG-register is ingeschreven
komt in aanmerking als de vergunning wordt aangevraagd door de
zorginstelling waar de medewerk(st)er werkt. De aanvraag moet
worden voorzien van een bewijs van bevoegdheid (diploma e.d.) van
de medewerk(st)er en een schriftelijke verklaring van de zorginstelling dat hij/zij medische handelingen bij cliënten thuis verricht (en
dus geen huishoudelijke werkzaamheden).
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Waar mag ik parkeren?
De bewonersvergunningvergunning, bedrijfsvergunning, AV-vergunning en Mantelzorgvergunning geldt voor één van de vijf zones. In de
zones Noord (N), Oost (O), Zuid (Z) en West (W) mag u op de parkeerplaatsen voor vergunninghouders en op bepaalde parkeerplaatsen
bij een parkeermeter of een parkeerautomaat parkeren. Voor zone
Centrum (C) geldt, dat u mag parkeren op de parkeerterreinen Hollandiaplein, Molenplein, Oude Singel, Albert Joachimikade, Piet
Heinstraat en Edisonstraat.
Met een parkeervergunning AM mag u parkeren op alle parkeerplaatsen bij een parkeerautomaat of een parkeermeter en op vergunninghoudersplaatsen. De vergunning geldt alleen voor de tijd dat u de
werkzaamheden verricht.
Met een parkeervergunning AA mag op alle plaatsen bij een parkeerautomaat of parkeermeter en op alle vergunninghouderplaatsen in
alle zones worden geparkeerd.
Met een parkeervergunning AB mag alleen op de parkeerterreinen
Molenplein, parkeerterrein Piet Heinstraat en Edisonstraat worden
geparkeerd.
Met een bewonersdagdeelkraskaart mag binnen de betreffende zone
op de parkeerplaatsen voor vergunninghouders en op bepaalde parkeerplaatsen bij een parkeermeter of parkeerautomaat geparkeerd
worden. Een dagdeel is de periode tussen 09.00 uur en 13.00 uur of
na 13.00 uur.
Met een bedrijfsdagdeelkaart kan een dagdeel geparkeerd worden
in alle zones (niet zone-gebonden). Een dagdeel is de periode tussen
09.00 uur en 13.00 uur of na 13.00 uur. De kaart geldt voor zowel
de parkeerplaatsen bij een parkeermeter of een parkeerautomaat als
voor vergunninghouders met uitzondering van de parkeerterreinen
Koepoort, Dam en Damplein.
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