
Aan het college van burgemeester en wethouders 

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 

Postbus 140 

9500 AC  STADSKANAAL 

Aanvraagformulier voor ontheffing van de parkeerduurbeperking in de parkeerschijfzone in Stadskanaal 

Lees vóór het invullen van dit formulier, de voorwaarden op de achterzijde………………………………………………………� 

1 – Het gaat hier om een: 

o permanente ontheffing (bewoner)

o eerste ontheffing

o wijziging van de ontheffing / nieuwe ontheffing (bijvoorbeeld aanschaf nieuwe auto)

o tijdelijke ontheffing (bedrijf), van ________-________-________ tot ________-________-________

2 – Voor welke zone wilt u een ontheffing aanvragen? (maximaal één keuze aankruizen) 

o Oude Markt

o Lilienthalplein

o Korte Hemenweg

o Hemenweg

o Hoofdstraat (alléén tijdelijke ontheffing bedrijf) 

o Beneluxlaan (alléén tijdelijke ontheffing bedrijf) 

2.1 - Kenteken van het voertuig waarvoor ontheffing wordt gevraagd: __________-__________-__________ 

Bij een tijdelijke ontheffing voor een bedrijf, de bedrijfsnaam: ______________________________________________ 

Motivatie voor tijdelijke ontheffing, geef hier aan waarom het voertuig onlosmakelijk/noodzakelijk verbonden is met 

de uit te voeren werkzaamheden: (alléén invullen bij een tijdelijke ontheffing bedrijf)

_________________________________________________________________________________________________ 

3 – Gegevens van de aanvrager: 

De heer / mevrouw: ____________ (voorletters) ___________________________________________________ (achternaam) 
(streep door wat niet van toepassing is) 

Straanaam + Huisnummer: __________________________________________________________________________ 

Postcode + Plaats: _________________________________________________________________________________ 

Telefoonnummer: _________________________________________________________________________________ 

4 – Voeg de volgende bijlage(n) bij uw aanvraag: 

- duidelijke en leesbare kopie van het kentekenbewijs deel IB (tennaamstellingsbewijs).

- de oude originele ontheffing, in geval van wijziging of nieuwe ontheffing.

5 – Ondertekening: 

Aldus naar waarheid ingevuld, 

Datum: _________-_________-_________ Plaats: ________________________ Handtekening: ___________________ 

Alleen volledig ingevulde formulieren met bijlage(n) worden in behandeling genomen. 
Aanvraagformulier Ontheffing Parkeerduurbeperking, Gemeente Stadskanaal, versie 2.1 – 16 juli 2013 



Voorwaarden voor het aanvragen van een ontheffing van het verplicht gebruik van een parkeerschijf in de 

parkeerschijfzone (blauwe zone) van Stadskanaal / ontheffing parkeerduurbeperking: 

Algemeen: 

Er worden geen ontheffingen verstrekt voor de Hoofdstraat en de Beneluxlaan, tenzij er sprake is van een tijdelijke 

ontheffing voor bedrijven. Ondernemers met een winkel in/aan de parkeerschijfzone komen niet in aanmerking voor 

een ontheffing. 

Kosten: 

Voor het aanvragen van dit product bent u legeskosten verschuldigd. Deze kunt u nalezen in de Legesverordening. 

Bewoner: 

Alleen bewoners, die wonen in een woning/appartement direct grenzend aan de parkeerschijfzone komen in 

aanmerking voor een ontheffing, onder de volgende voorwaarden: 

- Er is geen openbare parkeergelegenheid in de directe omgeving/nabijheid aanwezig voor onbeperkt parkeren;

- U beschikt niet over een eigen parkeergelegenheid (bijvoorbeeld parkeerkelder);

- De ontheffing geldt alleen voor die bewoners waarvan de voor- en/of achterzijde direct grenst aan de

betreffende parkeerzone;

- Maximaal een ontheffing per woonadres.

Bedrijf: 

De tijdelijke ontheffingsmogelijkheid is bedoeld voor bedrijven (zoals aannemers, loodgieters etc.) die op een locatie in 

de parkeerschijfzone werkzaamheden moeten uitvoeren. U moet kunnen aantonen dat het absoluut noodzakelijk is 

om het voertuig waarvoor u ontheffing aanvraagt, te gebruiken voor de werkzaamheden. Als het voertuig alleen 

gebruikt wordt voor personeelsvervoer of laden/lossen, dan dient u te parkeren op een parkeerterrein waarvoor geen 

parkeerduurbeperking geldt.  




