
 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

Gemeente Hengelo 

   
Gemeenteraad van Hengelo 
Postbus 18   

7550AA Hengelo  
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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Tariefsverhoging parkeergarage 
De Beurs 

3492257  1 november 2022 

Geachte heer/mevrouw, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

Wij willen u graag informeren over het wijzigen van het avond- en nachttarief in parkeergarage De 
Beurs aan de BP Hofstedestraat 41 in Hengelo. 

 
Verhoging avond- en nachttarief 

Het college heeft besloten het avond- en nachttarief (ma t/m zo dagelijks van 18.00 t/m 05.00) in 
parkeergarage De Beurs vanaf 1 januari 2023 te verhogen naar €7,-. Dit besluit is genomen naar 

aanleiding van de op 10 november 2020 gemaakte afspraken van de gemeente met Q-park 
Operations Netherlands B.V. Volgens die afspraken wordt het avond- en nachttarief in 

parkeergarage De Beurs jaarlijks verhoogd met 1 euro per jaar tot een bedrag van €7,- in 2023.  
 

Met deze tariefswijziging in 2023 wordt voldaan aan de verplichtingen die voortkomen uit de 
afspraken met Qpark. Dit tarief wordt gedurende de looptijd van de afspraken niet verlaagd. De 

gemaakte afspraken hebben een geldigheidsduur van 5 jaar en lopen door tot met het jaar 2025. 
 

Voorwaarden en regels 
De tarieven zijn vastgelegd in de Algemene voorwaarden en regels voor parkeergarage De Beurs 

2023. Deze voorwaarden en regels zijn opgesteld voor het goed en verantwoord kunnen 
exploiteren van parkeergarage De Beurs. Omdat de parkeerapparatuur in parkeergarage De Beurs 

naast de registratie van kentekens ook gebruik maakt van slagbomen kunnen de regels en 
voorwaarden niet meer worden vastgelegd in de verordening parkeerbelastingen. De Verordening 

Parkeerbelastingen heeft alleen betrekking op parkeerplaatsen in de openbare ruimte, die niet 
fysiek zijn afgesloten.  

 
Naast de tariefswijziging is de sluitingstijd van de speedgates vervroegd naar 18.00 uur in plaats 

van 22.00 uur. De reden hiervoor is het verminderen van overlast in de avonduren. Als de 
speedgates gesloten zijn kan de parkeergarage alleen nog betreden worden met een geldig 

parkeerbewijs. Ook deze wijziging is opgenomen in de Algemene voorwaarden en regels. 
Het gaat hier om privaatrechtelijk handelen en dit is een bevoegdheid van het college. 

 



 

 

 
 

 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 3492257  

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


