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Nieuwe kijk op parkeren

Delft is een compacte stad en er liggen veel 
claims op de schaarse openbare ruimte:

• Verdichtingsopgave

• Klimaatadaptatie

• Leefbaarheid

• Bereikbaarheid

Dit vraagt om keuzes!



Nieuwe kijk op parkeren

Sturen op parkeren is hierbij soms nodig om 
de beschikbare ruimte te verdelen en de 
leefbaarheid te behouden of vergroten

Sturen doen we door proactief te reguleren. 
Parkeerproblemen voorkomen in plaats van 
deze achteraf op te lossen.



Proactief reguleren Wippolder

Overlast die er is oplossen 
Te hoge parkeerdruk in delen van de wijk door parkeerders 

die naar een ander gebied gaan (binnenstad, TU, bedrijven)

Overlast die we verwachten voorkomen
Ontwikkelingen gaan zorgen voor grotere druk, dit willen we 

voorkomen 

Daarom betaald parkeren in hele Wippolder



Wat gaat er veranderen?

• Parkeergebied F wordt uitgebreid

• Invoering betaald parkeren van maandag 
t/m zaterdag tussen 12.00 en 24.00 uur

• Binnen deze betaal tijden betalen d.m.v.:

– Een vergunning

– De parkeerautomaat of via belparkeren (app)

• € 1,00 eerste 60 minuten

• € 4,50 per uur, na de eerste 60 minuten



Hoe ziet gebied F er uit?



Welke vergunning zijn van belang?

• Parkeervergunning

– Geldig in heel gebied F

– Ieder kenteken moet een vergunning hebben

• Bezoekersvergunning

– Geldig in heel gebied F

– Parkeertegoed/-saldo bestemd voor bezoekers

– Meerdere bezoekers tegelijk mogelijk

– Maximaal 3 * 200 = 600 uur per jaar



• Parkeervergunning voor bewoners

– € 100 per jaar voor de 1e auto

– € 200 per jaar voor de 2e en volgende auto’s

• Bezoekersvergunning voor bewoners

– € 19,35 voor een blok van 200 uren

• + Leges

Wat kost een vergunning?



• 7-daagse parkeervergunning

• Parkeervergunning werknemers

• Bezoekersvergunning

• Aannemersdagvergunning

• Kijk voor meer informatie, prijzen en 

voorwaarden op 

parkerendelft.com/parkeerloket

Wat is er voor bedrijven?



• Koop vergunning(en) via site ParkerenDelft

– vergunningen.parkerendelft.com 

• optie: Stel automatisch verlengen in

– parkerendelft.com/automatisch-verlengen

Hoe verder?



• Meest gestelde vragen overzicht

• Telefonisch spreekuur op maandag 18-1

• Ondersteuning aan balie bij ParkerenDelft

• Details en aanvullende informatie:

– www.parkerendelft.com

– klantenservice@parkerendelft.com

– 015 - 200 10 46

Komt u er niet uit?


