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Parkeertarieven omhoog

Veranderingen 

rondom betaald 

parkeren in 

Dordrecht

In 2016 verandert het een en ander rond 

betaald parkeren in Dordrecht. Zo is besloten 

om betaald parkeren op zondag in te voeren. 

Ook moeten parkeerders op het Energiehuis-

terrein vanaf 2016 per uur betalen. Met deze 

Special informeren we u over de wijzigingen.

Vanaf 1 januari 2016 moet ook op zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur 

betaald worden om te parkeren. Mede door de invoering van de koopzon-

dagen is de parkeerdruk in delen van het centrum heel hoog op zondagen. 

Het betaald parkeren reguleert die parkeerdruk.

Op Nieuwjaarsdag, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag en 1e Kerstdag verwachten we 

een lagere parkeerdruk. Daarom geldt op die dagen geen betaald parkeren. 

Op de straatparkeerplaatsen op het Gezondheidspark en bij het NS-Station geldt 

al betaald parkeren op zondag. Dit blijft ongewijzigd.

De bewoners- en zakelijke parkeervergunningen zijn op maandag tot en met 

zaterdag van 9.00 uur tot 22.00 uur en op zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur 

geldig. Dezelfde tijden gelden ook voor bezoekersvergunningen.

Betaald parkeren 

op zondag 

Betaald parkeren in 2016
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Jaarlijks past de gemeente de 

tarieven voor parkeren op straat 

en in de parkeergarages aan de 

inflatie aan. 

Parkeren op straat

Vanaf 1 januari 2016 betalen kort-

parkeerders op straat 10 cent per uur 

meer. Op het Gezondheidspark blijven 

de tarieven ongewijzigd. Wanneer u 

op straat parkeert, is het tarief afhan-

kelijk van de locatie waar u parkeert.

Parkeerterrein Energiehuis

Het gebied Energiehuis en omgeving 

is in ontwikkeling. Het Energiehuis, 

Schouwburg Kunstmin, Villa Augus-

tus en straks de bioscoop zorgen voor 

meer bezoekers aan het gebied. Op 

het Energiehuisterrein geldt vanaf 

januari 2016 een tarief van € 1,50 per 

uur.

Parkeerterrein Ark van Noach

Het tarief op het parkeerterrein ‘Ark 

van Noach’ wordt aangepast naar 

€ 2,00 per dag.

Parkeerterrein Weeskinderendijk

De eerste 24 uur mag u gratis par-

keren op het parkeerterrein Wees-

kinderendijk. Dit blijft ongewijzigd. 

U moet wel via de ‘groene toets’ een 

kaartje uit de automaat halen en 

zichtbaar achter uw voorruit leggen of 

gebruikmaken van mobiel parkeren. 

Na de eerste 24 uur betaalt u op dit 

parkeerterrein in 2016 € 1,20 per 

4 uur. Hiermee voorkomen we dat 

langparkeerders die bijvoorbeeld op 

vakantie gaan hun auto wekenlang op 

het parkeerterrein laten staan.

Kortparkeerplaatsen

Op de kortparkeerplaatsen (ook wel 

‘runshop’-parkeren genoemd) mag u 

in 2016 maximaal 30 of 35 minuten 

parkeren, afhankelijk van de zone. De 

kortparkeerplaatsen zijn aangegeven 

met een bord waarop staat ‘alleen 

kortparkeren’. Deze kortparkeerplaat-

sen liggen verspreid in het betaald 

parkeergebied, bijvoorbeeld op de 

Vest en Spuiboulevard.

Naheffingsaanslag

Het tarief voor de naheffingsaanslag 

parkeerbelasting wordt € 60,00 plus 

de kosten voor een uur parkeren 

(afhankelijk van waar u parkeert). Een 

naheffingsaanslag ontvangt u wan-

neer u geen of te weinig parkeerbe-

lasting hebt betaald.

Parkeren met een gehandicap-

tenparkeerkaart

Met de gehandicaptenparkeerkaart 

kunt u op alle parkeerplaatsen par-

keren, dus niet alleen op gehandi-

captenparkeerplaatsen, tegen het 

gehandicaptentarief van € 1,50 per 

uur. U kunt ook gebruikmaken van 

mobiel parkeren met de gebiedscode 

7841 (alleen gebruiken in combinatie 

met uw gehandicaptenparkeerkaart). 

Dit blijft ongewijzigd.

Kosten aanvragen gehandicap-

tenparkeerkaart

De legeskosten voor het aanvragen 

van een gehandicaptenparkeerkaart 

waarbij de aanvrager niet gekeurd 

hoeft te worden, bedragen per 2016 

€ 53,00. Wanneer u wel gekeurd 

dient te worden betaalt u € 80,50.

Wat kost parkeren 
in de garages?

De uurtarieven in gemeentelijke parkeergarages stijgen met 10 cent per uur, be-

halve in de parkeergarage Sportboulevard en het parkeerterrein Gezondheidspark. 

Daar blijft het tarief gelijk. De tarieven voor de abonnementen in de parkeergara-

ges stijgen mee met de inflatie van 0,2%.

De tarieven in 2016 worden:

• Parkeergarage Achterom € 2,20 per uur (afrekenen per 30 minuten parkeertijd)

 7 dagen per week open, 24 uur per dag (370 plaatsen)

• Parkeergarage Energiehuis € 1,30 per uur

 7 dagen per week open, 24 uur per dag (325 plaatsen)

• Parkeergarage Veemarkt € 1,70 per uur

 7 dagen per week open, 24 uur per dag (680 plaatsen)

• Parkeergarage Spuihaven € 1,50 per uur

 7 dagen per week open, 24 uur per dag (520 plaatsen)

• Parkeergarage Riedijkshaven € 1,50 per uur

 7 dagen per week open, 24 uur per dag (46 plaatsen)

• Parkeergarage Sportboulevard/Parkeerterrein Gezondheidspark 

 blijft € 1,30 per uur 

Het avondparkeertarief (horecatarief) in de parkeergarages Spuihaven, Veemarkt 

en Riedijkshaven tussen 18.00 uur en 03.00 uur is in 2016 € 2,50 per keer.

Meer informatie over parkeren 

in Dordrecht vindt u op www.

dordrecht.nl/parkeren-en-ver-

keer/parkeren. Vanaf 1 januari 

2016 kunt u op deze website de 

dan geldende parkeertarieven 

vinden.

Meer 

informatie
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