Datum
22 september 2017
Postadres
Postbus 90155

Ons kenmerk
17216
Bezoekadres
Stadhuisplein 130

5000 LH Tilburg

Aanvragen parkeervergunning voor Noordhoek
(parkeerrayon West)
Vanaf 1 januari 2018 geldt er betaald parkeren in de wijk Noordhoek. Bewoners en ondernemers in de wijk
hebben dan een parkeervergunning nodig om hun auto op straat te parkeren. Parkeerders van buiten de wijk
kunnen vanaf 1 januari a.s. tussen 09.00 en 15.00 of tussen 09.00 en 22.00 uur alleen tegen betaling (€ 1 per
uur) parkeren in de wijk. Daardoor gaat de parkeeroverlast in Noordhoek grotendeels verdwijnen.
Vanaf 15 september is het mogelijk om een parkeervergunning aan te vragen voor Noordhoek (parkeerrayon
West). Wilt u er zeker van zijn dat u op 1-1-2018 over een parkeervergunning beschikt, vraag uw vergunning
dan vóór 1 november a.s. aan. Komt uw aanvraag later binnen, dan is het niet zeker of u op 1 januari uw
vergunning binnen heeft.
In de bijgevoegde flyer vindt u meer informatie over hoe de parkeervergunning werkt, hoe u kunt betalen en
hoe u voor uw bezoek een goedkoop parkeerkaartje regelt. U vraagt de vergunning online aan via
www.tilburg.nl/parkeervergunningen. U moet een vergunning aanvragen voor parkeerrayon West. Heeft u
geen internet, dan kunt u bellen naar 14 013 en sturen we u een aanvraagformulier toe. Alle nieuwe
vergunningen worden medio november verstuurd. Vanaf 1-1-2018 moet u de vergunning zichtbaar achter de
vooruit van uw auto plaatsen.
Heeft u een vergunning nodig?
U heeft voor iedere auto een parkeervergunning nodig. Heeft u twee auto’s, dan moet u dus twee
vergunningen aanvragen. Heeft u geen auto of parkeert u alleen in de wijk buiten de momenten dat de regeling
geldt, dan hoeft u uiteraard geen vergunning aan te vragen. Heeft u een garage of een andere eigen
parkeergelegenheid, maar parkeert u ook geregeld op straat, dan moet u wel een parkeervergunning
aanvragen.
Let op: Rijdt u een leaseauto of een auto van uw werkgever, dan heeft u een schriftelijke verklaring nodig van
de leasemaatschappij of van uw werkgever. Op het kentekenbewijs staat de naam van uw werkgever of van de
leasemaatschappij. Bij de aanvraag dient een verklaring van uw werkgever of leasemaatschappij toegevoegd te
worden, waaruit blijkt dat u de dagelijkse bestuurder bent van het voertuig, met vermelding van het kenteken.
Meer informatie
Heeft u nog vragen over de parkeervergunningen, dan kunt u e-mailen naar de Parkeerbalie via
parkeerbalie@tilburg.nl of tijdens kantooruren bellen met telefoonnummer 14 013.
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