gemeentes Luis

Gemeente Sluis

Burgemeester en wethouders van Sluis;
gelet op artikel 3, lid 3 van de Parkeerverordening 2014;

besluiten:

vast te stellen de:
Nadere regels als bedoeld in artikel 3, lid 3 van de Parkeerverordening 2014;

Artikel 1
Definities en begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a.
bewoner: een ingezetene als bedoeld in de Wet basis registratie personen (Wet BRP);
b.
vakantie- en/of recreatieverblijf: verblijf in hoofdzaak bestemd en gebruikt voor vakantieen/of andere recreatieve doeleinden;
c.
kenteken: kenteken als bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994;
d.
kentekenbewijs: kentekenbewijs als bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994;
e.
woonadres: het woonadres als bedoeld in de Wet basisregistratie personen (Wet BRP);
f.
werknemer: directie- of personeelslid werkzaam voor en/of in dienst van een bedrijf dat
gevestigd is volgens registratie van de Kamer van Koophandel in een gebied waar
belanghebbendenplaatsen of parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn;
bedrijf: een zakelijk object bestemd voor bedrijfsmatige activiteiten en dat gevestigd is
gvolgens de registratie bij de Kamer van Koophandel in een gebied waar
belanghebbendenplaatsen of parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn;
h.
dagdeel: een aaneengesloten tijdsduur van maximaal 4 uur.

Artikel 2
Belanghebbendenplaatsen
1.
Bewoners
Vergunningen als bedoeld in artikel 3, lid 3 sub a van de Parkeerverordening 2014 voor
parkeren op belanghebbendenplaatsen worden verstrekt ten behoeve van de bewoners
in de woonwijken van de kern Sluis alsmede in de woonwijk van de kern Cadzand-Bad met
inachtneming van de volgende bepalingen:
a.
per woonadres wordt één vergunning verleend, met uitzondering van:
• de wijk De Smeedtoren in de kern Sluis en de woonwijk van Cadzand-Bad
alwaar maximaal twee vergunningen per woonadres kunnen worden
verleend;
• de woonwijk in de kern Cadzand-Bad alwaar diegenen die over een
parkeerplaats op eigen terrein beschikken niet in aanmerking kunnen komen
voor een vergunning;
b.
op één vergunning worden maximaal 2 kentekens vermeld van de voertuigen
waarvoor de vergunning geldig is, met uitzondering van de wijk De Smeedtoren in

c.
d.
e.

f.

de kern Sluis en de woonwijk in de kern Cadzand-Bad alwaar op één vergunning
maximaal één kenteken of volgnummer wordt vermeld;
het kenteken c.q. de kentekens dienen op naam, adres en woonplaats van de
bewoner(s) te staan;
de vergunning is uitsluitend geldig op de daartoe aangewezen parkeervakken;
indien het kenteken c.q. de kentekens niet op naam, adres en woonplaats van de
bewoner(s) staan omdat er sprake is van een huur-, lease- of bedrijfsvoertuig, dient
een huur- of leasecontract dan wel een werkgeversverklaring voor het gebruik van
het voertuig c.q. de voertuigen te worden overgelegd, alle op naam, adres en
woonplaats van de bewoner;
indien het kenteken c.q. de kentekens niet op naam, adres en woonplaats van de
bewoner(s) staan omdat er sprake is van gezamenlijk gebruik van een voertuig,
dient een contract voor gezamenlijk gebruik van het voertuig te worden overgelegd,
tezamen met een bewijs dat de voertuigenverzekering op naam van alle
contractpartijen staat dan wel tezamen met een instemmingverklaring van de
voertuigenverzekering.

2.

Bedrijven
Vergunningen als bedoeld in artikel 3, lid 3 sub b van de Parkeerverordening 2014 voor
parkeren op belanghebbendenplaatsen worden uitsluitend verstrekt ten behoeve van de
bedrijven met inachtneming van de volgende bepalingen;
a.
deze vergunning kan aangevraagd worden door:
- een bedrijf dat gevestigd is in het gebied met belanghebbendenplaatsen of
parkeerapparatuurplaats te Cadzand-Bad;
- een bedrijf dat buiten Cadzand-Bad is gevestigd en werkzaamheden dient te
verrichten in Cadzand-Bad;
b.
op een vergunning wordt de naam van het bedrijf vermeld met een volgnummer;
c.
het kenteken van het voertuig dient op naam, adres en woonplaats van het bedrijf te
staan;
d.
de vergunning is uitsluitend geldig op de daartoe aangewezen parkeervakken in de
woonwijk van Cadzand-Bad.

3.

Vakantie- en/of recreatieverblijf
Vergunningen als bedoeld in artikel 3, lid 3 sub c van de Parkeerverordening 2014 voor
parkeren op belanghebbendenplaatsen worden uitsluitend verstrekt ten behoeve van de
vakantie- en/of recreatieverblijven in de woonwijk van de kern Cadzand-Bad met
inachtneming van de volgende bepalingen:
a.
per vakantie- en/of recreatieverblijf worden maximaal vier vergunningen aan de
eigenaren verleend;
b.
op maximaal twee vergunningen bestemd, eigen gebruik door de eigenaren wordt
een kenteken en volgnummer vermeld.
c.
op maximaal twee vergunningen bestemd voor de huurders van het vakantie
en/of recreatieverblijf wordt een volgnummer vermeld dat gekoppeld is aan
administratieve gegevens die berusten bij de gemeente;
c.
de vergunningen zijn uitsluitend geldig op de daartoe aangewezen parkeervakken in
de woonwijk van Cadzand-Bad;
d.
de vergunningen zijn uitsluitend te gebruiken door de eigenaar c.q. huurder(s) van
de vakantie- en/of recreatieverblijven.

Artikel 5
Citeertitel
Dit besluit kan worden aangehaald als 'Nadere regels als bedoeld in artikel 3, lid 3 van de
Parkeerverordening 2014.

Sluis, 1 juli 2014

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
Lond,

, de secretaris/

de burgemeester

4.

Woon-werkverkeer
Vergunningen als bedoeld in artikel 3, lid 3 sub d van de Parkeerverordening 2014 voor
parkeren op belanghebbendenplaatsen of parkeerapparatuurplaatsen worden uitsluitend
verstrekt ten behoeve van het personeel van de bedrijven met inachtneming van de
volgende bepalingen:
a. Deze vergunning kan worden aangevraagd door:
- de bedrijven die gevestigd zijn in het gebied met belanghebbendenplaatsen en/of
parkeerapparatuurplaatsen in de kern Cadzand-Bad;
- exploitanten van een strandpaviljoen in het kustgebied van de gemeente Sluis;
- de directie van de strandbewaking, met inachtneming van de volgende bepalingen:
b.
de vergunning zoals bedoeld in sub a kan uitsluitend aangevraagd worden door het
bedrijf waarvoor het personeel werkzaam is;
c.
op iedere vergunning wordt de naam van het bedrijf alsmede een
volgnummer vermeld;
d.
de vergunning is uitsluitend geldig op de daartoe aangewezen parkeervakken in het
gebied met de belanghebbendenplaatsen in de woonwijk van Cadzand-Bad voor het
personeel van de bedrijven die in Cadzand-Bad gevestigd en werkzaam zijn
alsmede op de parkeerapparatuurplaatsen aan de kust voor het personeel van de
strandpaviljoens en de strandbewaking.

5.

Bezoek van bewoners
Vergunningen als bedoeld in artikel 3, lid 3 sub e van de Parkeerverordening 2014 voor
parkeren op belanghebbendenplaatsen worden uitsluitend verstrekt ten behoeve van de
bewoners in de woonwijk De Smeedtoren in de kern Sluis alsmede in de woonwijk van de
kern Cadzand-Bad voor bewoners en/of bedrijven met inachtneming van de volgende
bepalingen:
a.
per woonadres wordt één parkeerschijfvergunning verleend;
b.
de parkeerschijfvergunning heeft een beperkte tijdsduur van één dagdeel;
c.
de parkeerschijfvergunning wordt uitsluitend verstrekt ten behoeve van het sociaal
bezoek en/of (ambulante) beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten op het aan deze
vergunning gekoppelde woonadres;
d.
de parkeerschijfvergunning is uitsluitend geldig op de daartoe aangewezen
parkeervakken in het gebied met de belanghebbendenplaatsen.

Artikel 3
Overige bepalingen
1.
Voor het aanvragen van een vergunning als bedoeld in artikel 2 dient gebruik te worden
gemaakt van een daartoe vastgesteld aanvraagformulier.
2.
De vergunningen dienen goed zichtbaar links (bestuurderszijde) achter de voorruit van het
voertuig geplaatst te worden.

Artikel 4
Inwerkingtreding
1.
Deze nadere regels treden in werking met ingang van de eerste dag na die van de
bekendmaking.
2.
Met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit vervallen de Nadere regels als bedoeld
in artikel 3, lid 4 van de Parkeerverordening 2014.

