Voorwaarden ontheffing blauwe zone
De blauwe zone bij parkeerplaatsen is bedoeld om langdurig parkeren tegen te gaan.
Hierdoor blijven er voldoende parkeerplaatsen over voor bezoekers. Bewoners binnen de
zonering van de blauwe zone kunnen bij de gemeente een ontheffing van het verbod op
langdurig parkeren aanvragen. Deze ontheffing wordt onder specifieke voorwaarden
verleend.
De voorwaarden die de gemeente stelt aan de ontheffing zijn afhankelijk van de aard van uw
verzoek en de lokale omstandigheden.
De gemeente Mill en Sint Hubert stelt de volgende voorwaarden voor ontheffing van de
parkeerschijfzone voor haar bewoners:
1.

De aanvrager is in het bezit van een rijbewijs;

2.

De aanvrager is zelf de bestuurder/bestuurster van het voertuig;

3.

Het voertuig is geregistreerd op het woonadres van de aanvrager;

4.

Heeft de aanvrager een lease-auto dan moet aanvrager daar permanent over
beschikken (aantonen middels een verklaring van de werkgever);

5.

De aanvrager dient ingeschreven te staan in het bevolkingsregister van de gemeente
Mill en Sint Hubert;

6.

Er is voor de aanvrager geen mogelijkheid aanwezig om te parkeren op eigen terrein,
erf of parkeergarage, of het terrein is daarvoor ongeschikt (bijvoorbeeld te smalle
inrit).

7.

Er dient rekening te worden gehouden met andere belanghebbenden;

8.

Aanvrager dient aanwonend te zijn aan een parkeerschijfzone;

9.

Geen openbare parkeerplaatsen binnen 100 meter buiten de parkeerschijfzone;

10.

Het maximale aantal parkeerontheffing is één per pand.

De gemeente Mill en Sint Hubert stelt de volgende voorwaarden voor ontheffing van de
parkeerschijfzone voor bedrijven:
1.

Het bedrijf oefent zijn werkzaamheden uit binnen een gebied met
belanghebbendenplaatsen en parkeerschijfzone;

2.

De werkzaamheden in het kader waarvan de ontheffing wordt verleend keren vrijwel
dagelijks terug;
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3.

Het gebruik dient noodzakelijk te zijn voor de primaire bedrijfsvoering, dat wil zeggen
de hoofdactiviteiten van het bedrijf. (Als noodzakelijk voor bedrijfsuitoefening wordt in
ieder geval niet aangemerkt woon/werkverkeer, laden en lossen van goederen en het
vervoeren van de financiële dagopbrengst en andere geldtransporten);

4.

Het maximale aantal bedrijfsontheffingen dat aan een rechtspersoon kan worden
verleend is afhankelijk van het doel en noodzaak;

5.

Een bedrijfsontheffing wordt niet verleend indien aanvrager over voldoende openbare
parkeergelegenheid binnen 100 meter in de omgeving van zijn werkadres beschikt of
indien de openbare parkeergelegenheid binnen 100 meter in de omgeving van het
werkadres een redelijk alternatief biedt;

Gang van zaken
De ontheffing dient u bij de gemeente schriftelijk of per mail aan te vragen.
Kosten:

Er zijn geen leges verschuldigd.

Aldus opgemaakt te Mill op ……………………………

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert,
de secretaris,
de burgemeester,

Mr. R.P. Hoffmann.

Mr. J.Th.C.M. Verheijen.
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