Beleidsregels voor en ten behoeve van parkeren in de blauwe zones
Hengelo 2016
Het college van burgemeester en wethouders van Hengelo;
gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 149 van
de Wegenverkeerswet 1994, paragraaf 4 van de BABW, de artikelen 25 en 87 van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens;
overwegende dat er nadere regels gesteld dienen te worden voor het aanvragen en verlenen van
ontheffingen met betrekking tot de aangewezen gebieden en weggedeelten voor het parkeren door
ontheffingshouders;
BESLUITEN
Vast te stellen de ‘Beleidsregels voor en ten behoeve van parkeren in de blauwe zones Hengelo
2016’:
In deze beleidsregels wordt verstaan onder:
a. bedrijfsontheffing:
een ontheffing als bedoeld in artikel 3.2 van deze beleidsregels;
b. bewonersontheffing:
een ontheffing als bedoeld in artikel 3.1 van deze beleidsregels;
c. bezoekersontheffing:
een ontheffing als bedoeld in artikel 3.3 van deze beleidsregels;
d. blauwe zone:
een parkeerschijfzone als bedoeld in artikel 25 van het RVV 1990; Aangeduid met bord E10 uit
bijlage 1 van het RVV 1990;
e. houder:
degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van het
parkeren was ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 aangehouden register
van opgegeven kentekens;
f. motorvoertuigen:
hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van brommobielen, zoals
bedoeld in artikel 1 onder ia van het RVV 1990;
g. ontheffing:
een door het college verleende ontheffing, krachtens welke het is toegestaan zonder
tijdsduurbeperking in een blauwe zone te parkeren;
h. ontheffinghouder:
de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een ontheffing is verleend;
i. parkeerschijf
een vastgesteld model parkeerschijf als bedoeld de artikelen 1 tot en met 5 van het besluit
parkeerschijf.
j. parkeren:
het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een motorvoertuig, anders
dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen
van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen, op binnen de gemeente
gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of
laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;
k. RVV 1990:
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

artikel 1
Gebieden blauwe zones
In de gemeente Hengelo zijn de volgende blauwe zones:
Blauwe zone
1. Afrikaanderbuurt

Straatnamen gelegen in de blauwe zone
Bothastraat, Colensostraat, Cronjéstraat, Hertzogweg, Paul Krugerstraat,
Reitzstraat, De La Reystraat, Schalkburgerstraat, Steijnstraat

2. Elsbeek Zuid

Drienerbeekweg, Kievitstraat, Professor van ’t Hoffstraat,
Professor Lorentzstraat, Spreeuwenstraat, Ziekenhuisstraat
Brugstraat (gedeelte tussen de Marskant en Dorpsmatenstraat),
Jacob Catsstraat, Emmaweg (gedeelte tussen de Lansinkesweg en de
Helmersstraat), Helmersstraat, Van Lennepstraat, Tollensstraat,
Tuindorpstraat (tussen de tunnel en Deldenerstraat), Vondelstraat,
Willemstraat (gedeelte tussen de Marskant en de Helmerstraat)
Dennenbosweg (tussen de Bornsestraat en Eikstraat), Eikstraat,
Kastanjeplein, Leusveenweg, Oversteweg, Sparweg
Deldenerstraat, oneven nummers 215 tot en met 263

3. Dichtersbuurt

4. Kastanjeplein
5. Deldenerstraat

Artikel 2
Parkeertijden blauwe zones
1. De tijdstippen waarop de ontheffingplicht of parkeren met een parkeerschijf van toepassing is
in de blauwe zones 1 tot en met 4, is van maandag tot en met zaterdag van 08:00 tot 18:00
uur. Op donderdagavond, vaste koopavond is dit tot 21:00 uur. Dit geldt tevens voor extra
koopavonden.
2. De tijdstippen waarop de ontheffingplicht of parkeren met een parkeerschijf van toepassing is
in de blauwe zone 5, is van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 18:00 uur.
Artikel 3
Geldigheid blauwe zones ontheffingen
1. Een bewonersontheffing is geldig voor de blauwe zone waar de bewoner woonachtig is en
waarvoor de ontheffing door het college is verleend.
2. Een bedrijfsontheffing is geldig voor de blauwe zone waar het bedrijf is gevestigd en waarvoor
de ontheffing door het college is verleend.
3. Een bezoekersontheffing is geldig voor de blauwe zone waar de bewoner woonachtig is en
waarvoor de ontheffing door het college is verleend.
Artikel 4
Geldigheid en parkeerduur ontheffingen
1. De ontheffingen voor alle blauwe zones zijn geldig voor de duur tot maximaal
1 jaar.
2. Parkeren met een ontheffing is van toepassing op de daarvoor vastgestelde parkeertijden,
zonder tijdslimiet.
3. Parkeren met een parkeerschijf is van toepassing tot maximaal 1 uur. De schijf mag niet
verruimd worden met extra parkeertijd.

Artikel 5
Regels aanvragen en verlenen bewoners- en bezoekersontheffingen
1. Een ontheffing moet schriftelijk worden aangevraagd op een daarvoor vastgesteld
aanvraagformulier of via de digitale parkeerbalie.
2. De aanvrager staat bij de gemeente ingeschreven op een woonadres dat ligt in één van de
blauwe zones (bewoners-/bezoekersontheffing)
3. Voor studenten-/zorg-/asielzoekerswoningen opgedeeld in kamers met gezamenlijk gebruik
van keuken, douche/bad en toilet kan alleen de eigenaar (zakelijk gerechtigde) / beheerder
van het perceel bezoekersontheffingen aanvragen.
4. Het autokenteken van de aanvrager staat geregistreerd op naam en woonadres (registratie
Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) (bewonersontheffing)
Bij een lease-/bedrijfsauto moet bij het aanvraagformulier een contract / bedrijfsverklaring
worden gevoegd. Hieruit moet blijken dat de aanvrager de contracthouder / berijder is van het
opgegeven autokenteken.
5. De aanvrager heeft bij of in de directe omgeving van de woning geen parkeergelegenheid
(huur / eigen). (bewonersontheffing)
6. Er zijn geen parkeerplaatsen te huur of te koop bij zelfstandige bewoning in een complex of bij
naast gelegen complexen in het betreffende ontheffingengebied. (bewonersontheffing)
Artikel 6
Regels aantal te verlenen bewoners- en bezoekersontheffingen
1. Aantal eigen / gehuurde parkeerplaatsen waarover men beschikt, wordt afgetrokken van het
aantal bewonersontheffingen waarvoor men in aanmerking komt;
2. Per zelfstandige woning wordt geen tweede bewonersontheffing verleend indien het
ontheffingplafond in de blauwe zone is bereikt.
3. Per zelfstandige woning in een blauwe zone, wordt geen tweede bezoekersontheffing verleend
indien het ontheffingplafond in een blauwe zone is bereikt.
4. Het aantal te verlenen bezoekersontheffingen bedraagt voor woonadressen maximaal 2 per
woonadres.
5. Voor woonadressen en appartementen gelegen aan de rand van een blauwe zone wordt
maximaal 1 bezoekersontheffing verleend.
Artikel 7
Regels aanvragen en verlenen bedrijfsontheffingen
1. Een ontheffing moet schriftelijk worden aangevraagd op een daarvoor vastgesteld
aanvraagformulier of via de digitale parkeerbalie.
2. De ondernemer is de aanvrager.
3. Het bedrijf moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het vestigingsadres ligt in
één van de blauwe zones.
4. Het autokenteken van de aanvrager staat geregistreerd op (bedrijfs-) naam en (woon-)adres
(registratie Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).
Bij een leaseauto moet bij het aanvraagformulier een contract/verklaring worden gevoegd.
Hieruit moet blijken dat de aanvrager de contracthouder / berijder is van het opgegeven
autokenteken.
5. De aanvrager heeft bij of in de directe omgeving van het bedrijf geen parkeergelegenheid
(huur / eigen).
6. Er zijn geen parkeerplaatsen te huur of te koop bij kantooreenheden in een complex of bij
naast gelegen complexen in het betreffende ontheffingengebied.

Artikel 8
Regels aantal te verlenen bedrijfsontheffingen
1. Eigen /huur parkeergelegenheid wordt afgetrokken van het aantal ontheffingen waarvoor men
in aanmerking komt.
2. Het aantal te verlenen ontheffingen bedraagt maximaal één per vijf werknemers per zakelijk
adres.
3. Er wordt geen ontheffing verleend indien het ontheffingplafond in een blauwe zone is bereikt.
Artikel 9
Kosten ontheffingen
De kosten voor een ontheffing zijn geregeld in de Legesverordening van de gemeente Hengelo.

Artikel 10
Nadere regels bewoners-, bezoekers en bedrijfsontheffingen op kenteken
1. De ontheffing wordt verleend op een autokenteken (met uitzondering van de fysieke
bezoekersontheffing).
2. Bij aanschaf van een andere auto, is men zelf verantwoordelijk voor het wijzigen van het
nieuwe autokenteken. Men regelt dit bij de gemeente of zelf op de digitale parkeerbalie.
3. Een fysieke ontheffing mag niet handmatig worden gewijzigd.
4. Bij een vervangende auto (reparatie, schade aan eigen auto) moet het tijdelijke autokenteken
worden gewijzigd op de ontheffing. Men regelt dit bij de gemeente of zelf via de digitale
parkeerbalie.
Artikel 11
Algemene regels ontheffingen
1. Er wordt geen duplicaat verleend van een fysieke bezoekersontheffing. Op schriftelijk verzoek
wordt tegen het daarvoor geldende tarief een nieuwe ontheffing verleend.
2. Digitale ontheffingen zijn uitsluitend geldig op het geregistreerde kenteken op de ontheffing.
Men is zelf verantwoordelijk voor het wijzigen van het kenteken.
3. Als het maximum aantal uitgegeven ontheffingen in een blauwe zone is bereikt, dan wordt de
aanvrager van de ontheffing in geval van toewijzing op de wachtlijst geplaatst.
4. Bij plaatsing op de wachtlijst is de ontvangstdatum van de aanvraag bepalend.
5. De wachtlijst met aanvragen voor een eerste ontheffing heeft voorrang boven de wachtlijst met
aanvragen voor een tweede ontheffing.
6. Een ontheffing wordt niet automatisch verlengd. Men is zelf verantwoordelijk voor het
aanvragen van een nieuwe ontheffing.

Artikel 12
Intrekken ontheffingen
Het college kan een ontheffing intrekken:
1. wanneer de ontheffinghouder van de ontheffing niet (meer) voldoet aan de gestelde regels;
2. wanneer er zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die relevant waren voor
het verlenen van de ontheffing;
3. wanneer voor het betreffende gebied het stelsel van ontheffingen komt te vervallen;
4. wanneer de ontheffinghouder van de ontheffing in strijd handelt met de aan de ontheffing
verbonden regels of beperkingen;
5. wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de ontheffing onjuiste gegevens zijn verstrekt;
6. om redenen van algemeen belang.

Artikel 13
Hardheidsclausule
Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd, in gevallen waarin toepassing van dit
besluit naar zijn oordeel tot een bijzondere hardheid leidt, ten gunste van de aanvrager af te
wijken van het bepaalde in dit besluit ‘Beleidsregels voor en ten behoeve van parkeren in de
blauwe zones Hengelo 2016’.
Artikel 14
citeertitel
Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Beleidsregels voor en ten behoeve van parkeren in de
blauwe zones Hengelo 2016’.
Artikel 15
inwerkingtreding
De beleidsregels voor en ten behoeve van parkeren in de blauwe zones Hengelo 2016 treedt
inwerking de dag na bekendmaking. Deze beleidsregels vervangen eerdere beleidsregels.
Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Hengelo
van 17 november 2015,

de burgemeester,

de secretaris,

