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Vanaf 11 december plaatsing nieuwe parkeerautomaten
Noordhoek
Vanaf 1 januari 2018 geldt in de hele wijk Noordhoek betaald parkeren. Deze maatregel wordt ingevoerd om
de parkeerdruk te verminderen. De gemeente plaatst vanaf 11 december 29 parkeerautomaten. De automaten
werken op zonne-energie, dus er hoeven geen kabels en leidingen worden gelegd. De werkzaamheden starten
11 december a.s. en duren maximaal een halve dag per automaat. De straten blijven gedurende de
werkzaamheden normaal toegankelijk. De totale plaatsingswerkzaamheden duren ongeveer anderhalve week.
Vanaf 1 januari 2018 zijn de nieuwe automaten te gebruiken.
In het oostelijke deel van Noordhoek (grenzend aan de Noordhoekring) geldt op dit moment al betaald
parkeren. De gemeente vervangt de parkeerautomaten in dit gebied. Deze automaten zijn wel meteen na
plaatsing te gebruiken. Vanwege beperkt gebruik van een aantal automaten komen er minder automaten terug
dan er nu staan. In december komen er in de wijk ook nieuwe parkeerborden en wordt in het hele gebied een
parkeerverbod buiten de vakken van kracht.
Gebruik parkeerautomaten
Heeft u geen auto of heeft u een parkeervergunning, dan maakt u uiteraard geen gebruik van de
parkeerautomaten. Voor uw bezoek kunt u het parkeergeld betalen via de BezoekersApp. Via de app krijgt u of
uw bezoek korting op het parkeertarief. Alle andere parkeerders betalen voor het parkeren via hun mobiel of
bij de parkeerautomaat.
•

Betalen met je mobiel: Om te betalen per telefoon is aanmelden bij een landelijke parkeerprovider zoals
Yellowbrick (ANWB), Parkmobile, Park-line of SMS Parking noodzakelijk. Op de automaat staat de
zonecode die u invoert op uw mobiel. Bij deze methode betaalt u achteraf en alleen voor de werkelijk
geparkeerde tijd.

•

Betalen via de automaat: U kunt bij de nieuwe parkeerautomaat alleen nog met pin of creditkaart
betalen. In eerste instantie komt er op dit moment nog een kaartje uit de automaat, maar dit gaat op den
duur verdwijnen. Daarvoor in de plaats tikt u uw kenteken in, dat wordt tijdelijk (geanonimiseerd)
opgeslagen in een database. Er wordt gecontroleerd of er voor een auto is betaald door de kentekens te
scannen. Uw privacy blijft daarbij uiteraard gewaarborgd. U geeft vooraf bij de automaat aan voor hoe
lang u wilt parkeren (tarief € 1,- per uur).
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Kentekenparkeren
Met de plaatsing van de nieuwe automaten start Tilburg met kentekenparkeren. In de eerste helft van 2018
worden ook alle overige parkeerautomaten in Tilburg vervangen met nieuwe automaten waar het kenteken
moet worden ingevoerd. De huidige automaten zijn afgeschreven en daarom aan vervanging toe.
Meer informatie
Heeft u nog vragen, stuur dan een e-mail naar parkeerbalie@tilburg.nl of bel tijdens kantoortijden naar 14 013.
Voor vragen over de BezoekersApp (de Bezoekersregeling) belt u naar 088 126 14 09 (P1).
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