
 

 
 
 
Bewoners sector 1 
 

De bewonersvergunning is geldig op alle tijden van het betaald en het 
vergunningparkeren. 
 
Let op: u mag niet bij een losse parkeermeter parkeren met uw parkeervergunning! 
 
U mag op de volgende plaatsen parkeren, uiteraard alleen in de parkeervakken: 
 
Dominestraat (alleen het parkeerterrein) 
Emile van Loonpark (voorste deel vanaf Vughtstraat, achterste deel is uitsluitend voor 

kortparkeerders en niet toegestaan voor vergunninghouders) 
Kloosterstraat 
Laan van België (gedeelte tussen Nieuwe Markt en Laan van Luxemburg) 
Nieuwstraat (gedeelte tussen Tongerloplein en Burg.Prinsensingel, ook achter  

schouwburg De Kring) 
Van Dregtplein 
Van Dregtstraat 
Vughtstraat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
Bewoners Nieuwe Markt sector 1 
 

De bewonersvergunning is geldig op alle tijden van het betaald en het 
vergunningparkeren. 
 
Let op: u mag niet bij een losse parkeermeter parkeren met uw parkeervergunning! 
 
U mag op de volgende plaatsen parkeren, uiteraard alleen in de parkeervakken: 
 
Dominestraat (alleen het parkeerterrein) 
Emile van Loonpark (voorste deel vanaf Vughtstraat, achterste deel is uitsluitend voor 

kortparkeerders en niet toegestaan voor vergunninghouders) 
Kloosterstraat 
Laan van België (gedeelte tussen Nieuwe Markt en Laan van Luxemburg) 
Nieuwstraat (gedeelte tussen Tongerloplein en Burg.Prinsensingel, ook achter  

schouwburg de Kring) 
Van Dregtplein 
Van Dregtstraat 
Vughtstraat 
 
 
Parkeren ook toegestaan in: 
 
Dokter Heijptstraat 
Laan van Luxemburg 

 



 
 

 
 
 
 
Kantoren sector 1 
 

De kantoorvergunning is geldig van maandag tot en met vrijdag van 9:00 – 18:30 uur. 
 
Let op: u mag niet bij een losse parkeermeter parkeren met uw parkeervergunning! 
 
U mag op de volgende plaatsen parkeren, uiteraard alleen in de parkeervakken: 
 
Dominestraat (alleen het parkeerterrein) 
Emile van Loonpark (voorste deel vanaf Vughtstraat, achterste deel is uitsluitend voor 

kortparkeerders en niet toegestaan voor vergunninghouders) 
Kloosterstraat 
Nieuwstraat (gedeelte tussen Tongerloplein en Burg.Prinsensingel, ook achter  

schouwburg de Kring) 
Van Dregtplein 
Van Dregtstraat 
Vughtstraat 



 
 

 

 
 
 

Winkels sector 1 
 
De winkelvergunning is geldig op alle tijden van het betaald en het vergunningparkeren. 
 
Let op: u mag niet bij een losse parkeermeter parkeren met uw parkeervergunning! 
 
U mag op de volgende plaatsen parkeren, uiteraard alleen in de parkeervakken: 
 
Dominestraat (alleen het parkeerterrein) 
Emile van Loonpark (voorste deel vanaf Vughtstraat, achterste deel is uitsluitend voor 

kortparkeerders en niet toegestaan voor vergunninghouders) 
Kloosterstraat 
Laan van België (gedeelte tussen Nieuwe Markt en Laan van Luxemburg) 
Nieuwstraat (gedeelte tussen Tongerloplein en Burg.Prinsensingel, ook achter de      

schouwburg de Kring) 
Van Dregtplein 
Van Dregtstraat 
Vughtstraat 



 
 

 
 
Sector 2 

 
De bewonersvergunning is geldig op alle tijden van het betaald en het 
vergunningparkeren. 
 
Let op: u mag niet bij een losse parkeermeter parkeren met uw parkeervergunning! 
 
U mag op de volgende plaatsen parkeren, alleen in de gemarkeerde vakken: 
 
Boomgaardstraat 
Boulevard 
Brugstraat (gedeelte tussen Burg.Prinsensingel en Stationsstraat) 
Burg.Schoonheijtstraat 
Burg.Prinsensingel  
Burgerhoutsestraat (gedeelte van Raadhuisstraat tot Boulevard) 
Damstraat 
Dokter Heijptstraat 
Dokter Lemmensstraat 
Dunantstraat 
Emmastraat 
Fortuinstraat 
Frederik Hendrikstraat 
Hendrik Gerard Dirckxstraat 
Laan van Europa 
Laan van Henegouwen 
Laan van Luxemburg 
Laan van België (gedeelte van Nispensestraat tot Laan van Limburg) 
Ludwigstraat 
Mauritsstraat 
Nispensestraat 
Nieuwstraat (gedeelte van Burg.Prinsensingel tot Damstraat) 
Oliemolen 
Sophiastraat 
Stationsplein (gedeelte tussen Stationsstraat en Brugstraat) 
Stationsstraat 
Torenstraat 
Uniestede 
Vincentiusstraat 
Vrouwemadestraat 
Vrouwenhoflaan 
Wilhelminastraat 
Willemstraat 



 
 
 
 

 
Kantoren / winkels sector 2 
 
De winkelvergunning is geldig op alle tijden van het betaald en het vergunningparkeren. 
De kantoorvergunning is geldig van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.30 uur. 
 
Let op: u mag niet bij een losse parkeermeter parkeren met uw parkeervergunning! 
 
U mag op de volgende plaatsen parkeren, alleen in de gemarkeerde vakken: 
 
Boomgaardstraat 
Boulevard 
Brugstraat (gedeelte tussen Burg.Prinsensingel en Stationsstraat) 
Burg.Schoonheijtstraat 
Burg.Prinsensingel  
Burgerhoutsestraat (gedeelte van Raadhuisstraat tot Boulevard) 
Damstraat 
Dokter Heijptstraat 
Dokter Lemmensstraat 
Dunantstraat 
Emmastraat 
Fortuinstraat 
Frederik Hendrikstraat 
Hendrik Gerard Dirckxstraat 
Laan van Europa 
Laan van Henegouwen 
Laan van Luxemburg 
Laan van België (gedeelte van Nispensestraat tot Laan van Limburg) 
Ludwigstraat 
Mauritsstraat 
Nispensestraat 
Nieuwstraat (gedeelte van Burg.Prinsensingel tot Damstraat) 
Oliemolen 
Sophiastraat 
Stationsplein (gedeelte tussen Stationsstraat en Brugstraat) 
Stationsstraat 
Torenstraat 
Uniestede 
Vincentiusstraat 
Vrouwemadestraat 
Vrouwenhoflaan 
Wilhelminastraat 
Willemstraat 
 



 
 

 
 
Sector 3 

 
De bewonersvergunning is geldig op alle tijden van het betaald en het 
vergunningparkeren.  
 
Let op: u mag niet bij een losse parkeermeter parkeren met uw parkeervergunning! 
 
U mag op de volgende plaatsen parkeren, alleen in de gemarkeerde vakken: 
 
Badhuisstraat  
Boulevard Antverpia 
Burg. Freijterslaan 
Ettingstraat 
Frans Broosstraat  
Frans Halslaan 
Hendrikstraat 
Hulsdonksestraat (tot aan het viaduct) 
Kadeplein 
Molenbeekstraat  
Pastoor van Akenstraat  
Pater Damiaanstraat 
Turfberg 
Wouwseweg (tot aan de St. Theresiastraat) 
Titus Brandsmastraat 



 
 

 
 

 
Kantoren / winkels sector 3 

 
De winkelvergunning is geldig op alle tijden van het betaald en het vergunningparkeren.  
De kantoorvergunning is geldig van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.30 uur. 
 
Let op: u mag niet bij een losse parkeermeter parkeren met uw parkeervergunning! 
 
U mag op de volgende plaatsen parkeren, alleen in de gemarkeerde vakken: 
 
Badhuisstraat  
Boulevard Antverpia 
Burg. Freijterslaan 
Ettingstraat 
Frans Broosstraat  
Frans Halslaan 
Hendrikstraat 
Hulsdonksestraat (tot aan het viaduct) 
Kadeplein 
Molenbeekstraat  
Pastoor van Akenstraat  
Pater Damiaanstraat 
Turfberg 
Wouwseweg (tot aan de St. Theresiastraat) 
Titus Brandsmastraat 



 
 

 
 
 

Sector 4 

 
De bewonersvergunning is geldig op alle tijden van het betaald en het 
vergunningparkeren. 
 
 
U mag op de volgende plaatsen parkeren, alleen in de gemarkeerde vakken: 
 
Lyceumlaan (van Brugstraat tot Admiraal Lonckestraat) 
Parklaan (van Brugstraat tot Admiraal Lonckestraat) 
Spoorstraat (van Brugstraat tot Admiraal Lonckestraat) 
Stationsplein (niet het weggedeelte tussen Stationsstraat en Brugstraat) 



 
 
 
 

 
Kantoren / winkels sector 4 

 
 

De winkelvergunning is geldig op alle tijden van het betaald en het vergunningparkeren. 
De kantoorvergunning is geldig van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.30 uur. 
 
U mag op de volgende plaatsen parkeren, alleen in de gemarkeerde vakken: 
 
Lyceumlaan (van Brugstraat tot Admiraal Lonckestraat) 
Parklaan (van Brugstraat tot Admiraal Lonckestraat) 
Spoorstraat (van Brugstraat tot Admiraal Lonckestraat) 
Stationsplein (niet het weggedeelte tussen Stationsstraat en Brugstraat) 
 



 
 
 
 

 
Sector 5 

 

 
De bewonersvergunning is geldig op alle tijden van het betaald en het 
vergunningparkeren. 
 
U mag op de volgende plaatsen parkeren, alleen in de gemarkeerde vakken: 
 
Admiraal Lonckestraat 
Eindstraat                                                                                     
Hofstraat 
Hofveld 
Hoogstraat 
Joostveld 
Kalsdonksestraat 
Langeveld 
Lyceumlaan (gedeelte noordelijk van Admiraal Lonckestraat tot aan Spoorstraat) 
Maaikensveld 
Ommegangstraat 
Parklaan (gedeelte noordelijk van Admiraal Lonckestraat tot aan Waterstraat) 
Paulijnenveld 
Spoorstraat (gedeelte noordelijk van Admiraal Lonckestraat) 
Van Beethovenlaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Kantoren / winkels sector 5 

 

 
De winkelvergunning is geldig op alle tijden van het betaald en het vergunningparkeren. 
De kantoorvergunning is geldig van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.30 uur. 
 
U mag op de volgende plaatsen parkeren, alleen in de gemarkeerde vakken: 
 
Admiraal Lonckestraat 
Eindstraat                                                                                     
Hofstraat 
Hofveld 
Hoogstraat 
Joostveld 
Kalsdonksestraat 
Langeveld 
Lyceumlaan (gedeelte noordelijk van Admiraal Lonckestraat tot aan Spoorstraat) 
Maaikensveld 
Ommegangstraat 
Parklaan (gedeelte noordelijk van Admiraal Lonckestraat tot aan Waterstraat) 
Paulijnenveld 
Spoorstraat (gedeelte noordelijk van Admiraal Lonckestraat) 
Van Beethovenlaan 



 
 

 
Sector 6  
De LEEDE 
 

 
Wat moet u doen als u een andere auto krijgt? 
Op uw bewonersvergunning staat uw kenteken niet vermeld. Uw vergunning is echter wel kentekengebonden! Bij een 
kentekenwijziging dient u zelf uw kenteken te laten wijzigen. U behoudt dezelfde vergunning die, vanaf de wijziging, aan uw 
nieuwe kenteken wordt gekoppeld. Wijzig uw kenteken op het Parkeer Servicebureau. U dient dan het nieuwe kentekenbewijs 
deel 1B en een geldig legitimatiebewijs te overleggen. De kosten voor een wijziging kunt u vinden op: www.parkeerbeheer.nl.  
 
Wat moet u doen als uw auto gerepareerd wordt? 
Als uw eigen auto ter reparatie staat bij een garage en u tijdelijk een andere auto mee krijgt van de garage, dan moet uw 
garagehouder een ondertekende verklaring per fax of per e-mail opsturen naar het Parkeer Servicebureau; het faxnummer is 
(0165) 543831, het e-mailadres is administratie@parkeerbeheer.nl.  
In deze verklaring moeten de volgende gegevens vermeld zijn: naam en adres van de houder van de parkeervergunning, 
kenteken van de leenauto van de garage, kenteken van de eigen auto en de duur van de reparatie. Zodra het Parkeer 
Servicebureau de fax heeft ontvangen kunt u uw eigen parkeervergunning zichtbaar wegleggen in de leenauto. 
Let op: het is uw eigen verantwoordelijkheid er voor te zorgen dat de gegevens van de vervangende auto tijdig en juist 
worden aangeleverd. 
 
Hoe komt u aan een tweede bewonersvergunning? 
U kunt een tweede bewonersvergunning persoonlijk aanvragen op het Parkeer-Servicebureau. Het toekennen van een tweede 
bewonersvergunning is afhankelijk van de parkeerdruk in de omgeving waar u woont. De kosten voor een tweede 
bewonersvergunning kunt u tevens vinden op: www.parkeerbeheer.nl. 
 
Waar moet u aan voldoen om uw tweede bewonersvergunning aan te vragen: 

- U moet ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basis Administratie; 
- De auto moet op uw eigen naam staan, u dient kentekenbewijs deel 1B te overleggen; 
- U heeft een geldig legitimatiebewijs. 

 
Waar moet u aan voldoen om uw tweede bewonersvergunning aan te vragen voor een auto van de zaak of een lease-auto? 
U dient uw aanvraag te doen op het Parkeer Servicebureau, waarbij u de volgende documenten dient te overleggen: 

- U moet ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basis Administratie;  
- Een verklaring van dagelijks gebruik van de auto dient u te overleggen, ondertekend door uw werkgever; 
- Kentekenbewijs deel 1B; 
- Een geldig legitimatiebewijs. 

Als uw werkgever u een lease-auto ter beschikking stelt dient dit, met vermelding van de naam van de leasemaatschappij, in de 
verklaring te zijn opgenomen. Dit geldt ook voor een kentekenwijziging van een auto van de zaak of lease-auto.  
 
Gaat u verhuizen? 
Geef op tijd uw adreswijziging door aan het Parkeer Servicebureau. Gaat u binnen het gebied verhuizen dan moet u uw 
vergunning laten wijzigen. U dient het huur-/koopcontract van de woning of een nieuw uitreksel uit het bevolkingsregister te 
overleggen. De kosten voor een wijziging kunt u vinden op: www.parkeerbeheer.nl.  
Als u buiten het gebied gaat wonen is uw vergunning niet meer geldig. U bent verplicht uw vergunning in te leveren. Het bedrag 
van de nog niet ingetreden volle kalendermaanden wordt aan u gerestitueerd.  
 
Overige informatie 
Op de website van Parkeer Beheer (www.parkeerbeheer.nl) kunt u verder alle overige informatie vinden betreffende: 
koopzondagen en feestdagen, evenementen in de binnenstad, informatie  en tarieven van de parkeergarages, naheffingen en 
bezwaarschriften, tarieven van parkeervergunningen, autoluwe binnenstad, vrachtwagenparking Borchwerf en nog veel meer. 
 
 
 

*Tijden betaald parkeren: 
Maandag t/m donderdag  09.00 tot 18.30 uur 
Vrijdag (koopavond) 09.00 tot 21.00 uur 
Zaterdag    09.00 tot 17.00 uur 
Koopzondag  12.00 tot 17.00 uur 
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