
REGELS VOOR HET AANVRAGEN EN VERLENEN VAN EEN PARKEERVERGUNNING 
IN DE BETAALD PARKEERZONE VAN DE GEMEENTE MEERSSEN, VERSIE JULI 2008  
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen; 
 
gelet op afdeling II van de Parkeerverordening gemeente Meerssen 2006;  
 
besluiten: 
 
vast te stellen de volgende " Regels voor het aanvragen en verlenen van een parkeervergunning in de 
betaald parkeerzone van de gemeente Meerssen" 
 
 
Artikel 1  Begripsomschrijvingen 
In deze regels wordt verstaan onder: 
a.  bewonersvergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 2, sub a van de  

 "Parkeerverordening gemeente Meerssen 2006"; 
b.  bedrijfsvergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 2, sub b en c van de  

 "Parkeerverordening gemeente Meerssen 2006"; 
c.  incidentele vergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 2, sub d van de  

 "Parkeerverordening gemeente Meerssen 2006"; 
d.   vergunning voor eerstelijns hulpverlening: een vergunning als bedoeld in  artikel 3, lid2, 

sub e van de "Parkeerverordening gemeente Meerssen 2006"; 
e.  Vergunningen medewerkers gemeente Meerssen: een vergunning als bedoeld in artikel 3, 

lid 2, sub b en c van de "Parkeerverordening gemeente Meerssen 2006" 
 
 
Artikel 2  Bewonersvergunningen 
1. De aanvrager is volgens de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Meerssen 

woonachtig binnen de betaald parkeerzone in het centrum van de gemeente Meerssen 
zoals aangegeven in bijlage 1 van deze regeling of op de Markt te Meerssen. Bij de 
aanvraag wordt een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, ID-kaart) 
overgelegd.  

2. Van het gestelde in het eerste lid kan worden afgeweken als uit een huur- of 
koopovereenkomst  blijkt dat de aanvrager op een adres gelegen binnen de betaald 
parkeerzone in het centrum van de gemeente Meerssen zoals aangegeven op bijlage van 
deze regeling een tweede woning heeft. Hiervan kunnen daarnaast ook andere 
bewijsstukken worden verlangd. 

3. Het motorvoertuig waarvoor ontheffing wordt aangevraagd staat op naam van de 
aanvrager. Bij de aanvraag wordt een kopie van het kentekenbewijs deel II overgelegd. 

4. Indien een vergunning wordt aangevraagd voor een leasemotorvoertuig wordt een kopie 
van  het leasecontract overgelegd. 

5. Indien een vergunning wordt aangevraagd voor een bedrijfsvoertuig, wordt een  
 werkgeversverklaring overgelegd waaruit blijkt dat de aanvrager de dagelijkse gebruiker 
van het voertuig is. 

6. Ieder adres zoals opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie komt in aanmerking 
voor één vergunning op kenteken. 

7. Het gestelde onder lid 6 is niet van toepassing voor woningen die bouwkundig zijn gesplitst 
(bijv. bedrijfspand met bovenwoning). Indien kan worden aangetoond dat er sprake is van 
afzonderlijke woningen of bedrijf en woning(en), bijvoorbeeld middels huurcontracten, komt 
elke woning of bedrijf in aanmerking voor één vergunning op kenteken.  

8. Indien bij het woonadres waarop vergunning wordt aangevraagd eigen parkeergelegenheid 
aanwezig is (oprit, parkeerplaats, garage of garagebox in eigendom of gehuurd) of indien 
de aanvrager en/of een of meer van zijn gezinsleden of medebewoners op hetzelfde 
woonadres op andere wijze beschikt over eigen parkeergelegenheid (plek in 
parkeergarage, garage of garagebox in eigendom of gehuurd) in het betaald parkeergebied 
van de gemeente Meerssen komt hij in tegenstelling tot het vermelde in lid 6 niet in 
aanmerking voor een vergunning. Het aantal auto’s waarover de aanvrager beschikt is 
hierbij niet relevant. 

9. Op de vergunning kunnen maximaal twee kentekens worden vermeld. 
10. De vergunning wordt verleend voor het parkeren op parkeerapparatuurplaatsen binnen de 

 betaald parkeerzone in de gemeente Meerssen met uitzondering van de zgn.  
 "flitsparkeerplaatsen" e.e.a. zoals aangegeven in bijlage 1 van deze regeling. 

11. De bewoners van de Gasthuisstraat, huisnummers 9 tot en met 129 komen in tegenstelling 
tot het genoemde in lid 1 niet in aanmerking voor een bewonersvergunning. 
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Artikel 3  Bedrijfsvergunningen 
1. Onder beroep of bedrijf wordt in ieder geval verstaan naamloze vennootschap, besloten 

vennootschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap, 
eenmanszaak, vrij beroep, overheidsinstelling, vereniging en stichting. 

2. Het beroep of bedrijf is gevestigd binnen de betaald parkeerzone in Meerssen of op de 
Markt te Meerssen en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel op het adres waarvoor een vergunning wordt aangevraagd.  

3. Bij de aanvraag wordt een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel 
overlegd. Indien voor het bedrijf een wettelijke vrijstelling geldt van de inschrijvingsplicht in 
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, dient op andere wijze aangetoond te 
worden dat het beroep of bedrijf onder deze categorie belanghebbenden valt. 

4. Van het gestelde in het tweede lid kan worden afgeweken, indien een beroep of bedrijf is 
gevestigd buiten de betaald parkeerzone in het centrum van Meerssen maar voor de 
uitoefening van dat beroep of bedrijf structureel werkzaamheden uitgevoerd dienen te 
worden binnen dit gebied. Het beroep of bedrijf is ingeschreven in het handelsregister van 
de Kamer van Koophandel op het adres waarvoor een vergunning wordt aangevraagd. Bij 
de aanvraag wordt een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel overgelegd. 
Indien voor het bedrijf een wettelijke vrijstelling geldt van de inschrijvingsplicht in het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel, dient op andere wijze aangetoond te 
worden dat het beroep of bedrijf onder deze categorie belanghebbenden valt. 

5. Beroepen of bedrijven worden beschouwd als één beroep of bedrijf en derhalve als één 
aanvrager indien zij op hetzelfde adres gevestigd zijn. Hiervan wordt alleen afgeweken 
indien de aanvrager door middel van overlegging van bewijsstukken kan aantonen dat 
materieel sprake is van meerdere zelfstandige beroepen of bedrijven. De volgende criteria 
zijn hierbij ondermeer van belang: 

- staat het beroep of bedrijf met vermelding van het uitgeoefende beroep of bedrijf 
zelfstandig ingeschreven op het adres in het Handelsregister van de Kamer van 
Koophandel; 

-  heeft aanvrager een zelfstandig huur- of koopcontract terzake van het betreffende adres; 
-  hebben de beroepen of bedrijven elk verschillende directeuren, bewindvoerders en 

werknemers; 
-  hanteren de beroepen of bedrijven elk een eigen doelstelling, naam, telefoonnummer en 

briefpapier. 
6. Het aanvragen van een bedrijfsvergunning geschiedt door de werkgever; een werknemer 

kan niet zelfstandig een vergunning aanvragen c.q. verkrijgen. 
7. De aanvrager moet aannemelijk kunnen maken dat het voor de uitoefening van zijn of haar 

bedrijf of beroep noodzakelijk is het voertuig te kunnen parkeren in de directe nabijheid 
(binnen de betaald parkeerzone) van het adres waar het bedrijf is gevestigd. Hiertoe is een 
motivatieformulier bedrijven verkrijgbaar. 

8. Ieder beroep of bedrijf komt in aanmerking voor maximaal 2 vergunningen op kenteken. 
9. Op elke vergunning kunnen maximaal 2 kentekens worden vermeld. 
10. Van het gestelde in het achtste lid kan worden afgeweken indien een beroep of bedrijf in 

de bouwnijverheid kan aantonen regelmatig met meer dan 2 voertuigen in de betaald 
parkeerzone te moeten parkeren voor de uitvoering van werkzaamheden. 

11. De vergunning wordt verleend voor het parkeren op parkeerapparatuurplaatsen binnen de 
betaald parkeerzone in de gemeente Meerssen met uitzondering van de zgn. 
flitsparkeerplaatsen" e.e.a. zoals aangegeven in bijlage 1 van deze regeling. 

12. Indien een beroep of bedrijf, gevestigd binnen de betaald parkeerzone van de gemeente 
Meerssen, beschikt over eigen parkeergelegenheid (oprit, parkeerplaats, garage of 
garagebox in eigendom of gehuurd) wordt het aantal parkeergelegenheden op eigen 
terrein in mindering gebracht op het aantal te verkrijgen vergunningen. (dus: Indien een 
bedrijf beschikt over 1 parkeermogelijkheid op eigen terrein wordt er maximaal 1 
vergunning verleend)  

13. De vergunning wordt uitsluitend verleend voor werkdagen (maandag tot en met vrijdag).  
14. Het gestelde in lid 13 geldt niet voor bedrijven die het voertuig waarvoor ontheffing wordt 

verleend gebruikten ten behoeve van bezorgdiensten. In dat geval is de vergunning geldig 
gedurende 7 dagen per week. 

  
 
Artikel 4  Incidentele vergunningen 
1.  De voorwaarden zoals gesteld in artikel 3, lid 1 en 4 zijn van overeenkomstige toepassing. 
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2.  Het beroep of bedrijf is gevestigd buiten de betaald parkeerzone van het centrum van 

Meerssen maar voor de uitoefening van dit bedrijf of beroep dienen incidenteel 
werkzaamheden te worden uitgevoerd binnen dit gebied. Het beroep of bedrijf is 
ingeschreven in het Handelsregister van de  

 Kamer van Koophandel. Bij de aanvraag wordt een kopie van het uittreksel van de Kamer 
van Koophandel overgelegd. Indien voor het bedrijf een wettelijke vrijstelling geldt van de 
inschrijvingsplicht in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, dient op andere 
wijze aangetoond te worden dat het beroep of bedrijf onder deze categorie 
belanghebbenden valt. 

3.  De vergunning geldt alleen op de aangegeven straat. 
4.  De vergunning geldt alleen op gedurende op het vergunningbewijs aangegeven dag of 

periode. 
5.  Op de vergunning wordt het kenteken vermeld. 
6.  Voor bedrijven en beroepen in de bouwnijverheid kan tevens op basis van artikel 87 van 

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens ontheffing worden afgegeven voor het 
parkeren buiten de parkeervakken binnen de betaald parkeerzone in de gemeente 
Meerssen. Hiertoe moet kunnen worden aangetoond dat het betreffende bedrijfsvoertuig in 
de directe nabijheid van een pand moet worden geparkeerd, bijvoorbeeld voor een 
verbouwing.  

7.  Voor ontheffingen/vergunningen die bestemd zijn voor (ver)bouwwerkzaamheden) geldt 
dat er per bouwproject maximaal 1 ontheffing wordt verleend aan een bedrijf of beroep.  

 
 
Artikel 5  Vergunning voor eerstelijns hulpverlening 
1.  Onder eerstelijns hulpverlening vallen uitsluitend huisartsen, trombosediensten, 

(wijk)verpleegkundigen en verloskundigen. 
2.  Bij de vergunningaanvraag wordt een kopie van het uittreksel van de Kamer van 

koophandel of een werkgeversverklaring overgelegd waaruit blijkt dat de aanvrager 
werkzaam is in één van de in lid 1 van dit artikel genoemde beroepen. 

3.  De vergunning wordt verleend voor het parkeren op parkeerapparatuurplaatsen binnen de 
betaald parkeerzone in de gemeente Meerssen zoals aangegeven in bijlage 1 van deze 
regeling. 

4.  Van de vergunning mag uitsluitend gebruik worden gemaakt tijdens de uitoefening van één 
van de onder lid 1 van dit artikel genoemde beroepen.  

 
Artikel 6  Vergunningen medewerkers gemeente Meerssen 
1.  De aanvrager heeft een dienstverband bij de gemeente Meerssen of voert gedurende 

langere tijd structureel werkzaamheden uit in opdracht en ten kantore van de gemeente 
Meerssen. 

2. Iedere medewerker zoals omschreven in lid 1 komt in aanmerking voor maximaal 1 
vergunning op kenteken. 

3. Op elke vergunning kunnen maximaal 2 kentekens worden vermeld. 
4. De vergunning wordt uitsluitend verleend voor werkdagen (maandag tot en met vrijdag).  
5.  Van de vergunning mag uitsluitend gebruik worden gemaakt tijdens de uitoefening van 

werkzaamheden ten dienste van de gemeente Meerssen 
6. De vergunning wordt verleend voor het parkeren op parkeerplaats het Bergske en is 

uitsluitend geldig voor de parkeervakken zoals aangeven in bijlage 2 van deze regeling 
 
 
Artikel 7  Slotbepalingen 
1.  Deze regels treden in werking met ingang van 1 juli 2008. 
2.  Deze regels kunnen worden aangehaald als "Regels voor het aanvragen en verlenen van 

een parkeervergunning in de betaald parkeerzone van de gemeente Meerssen, versie juli 
2008". 

 
 
Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Meerssen, d.d.1 juli 2008. 
 
de secretaris,     de burgemeester,    
 
 
mr. J.J.M. Eurlings    mr. R.S.M.R. Offermanns 
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BIJLAGE 1 
 
Onderstaande wegvakken vallen binnen de betaald parkeerzone van het centrum van Meerssen: 
 Gasthuisstraat (wegvak van Beekstraat tot Kookstraat) 
 Bunderstraat (wegvak van Past. V. Creftenstraat-Beekstraat) 
 Beekstraat 
 Stationstraat (inclusief parallelweg) 
 Bergske 
 Kerkstraat 
 Kruisstraat (wegvak van Markt tot Beekstraat) 
 Kuileindenstraat (wegvak van Beekstraat tot Kookstraat) 
 "t Gasthoes 
 Volderstraat (wegvak van Kuileneindestraat tot Synagogeplantsoen) 
 Markt te Meerssen 

 
Waarvan de parkeervakken op onderstaande wegvakken bedoeld voor "flitsparkeren" (maximale 
parkeerduur ½ uur): 
 Bunderstraat (wegvak van Past. V. Creftenstraat-Beekstraat) 
 Beekstraat 
 Kruisstraat (wegvak van Markt tot Beekstraat) 
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BIJLAGE 2 
 
 
De vergunningen voor medewerkers van de gemeente Meerssen zijn uitsluitend geldig op de 
parkeerplaatsen van parkeerplaats ‘t Bergske zoals met blauw omkaderd aangegeven op 
onderstaande tekening. 
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