
 

 

Q&A informatiebijeenkomst Wippolder 14-01-2021  

 

Waarom betaald parkeren? 
 

Waarom is besloten in één keer betaald parkeren in de hele Wippolder in te voeren? 

De gemeente stuurt op ‘de juiste parkeerder op de juiste plaats’. Dit voorkomt parkeeroverlast. 

Wanneer we betaald parkeren maar in een paar straten invoeren verplaatsen we  de problemen naar 

omliggende straten. Dat gebeurde ook bij de uitbreiding van de parkeergebieden C en E. Het probleem 

verschuift, maar is nog niet opgelost. Daarom voert de gemeente betaald parkeren in de wijk Wippolder 

in. 

De parkeeroverlast wordt niet alleen veroorzaakt door parkeerders van buitenaf. Ook 

bewoners van de Wippolder zorgen in sommige straten voor een (te) hoge parkeerdruk. Is 

betaald parkeren dan wel een oplossing? 

Op basis van signalen uit de wijk, blijkt dat het parkeerprobleem in (het noordoostelijke deel) van de 

Wippolder grotendeels wordt veroorzaakt door mensen die geen directe bestemming in de wijk 

hebben, bijvoorbeeld  door bezoekers van de binnenstad en de TU Delft. En parkeerders van bedrijven 

aan de Poortweg. 

 

Met de invoering van betaald parkeren zoeken deze bezoekers ergens anders een parkeerplaats. Wij 

verwachten dat hierdoor de parkeerdruk in de Wippolder straks omlaag gaat. Uit ervaring weten we dat 

door het invoeren van betaald parkeren bewoners makkelijker een parkeerplaats kunnen vinden. Betaald 

parkeren geeft echter geen 100% garantie op een parkeerplaats voor de deur. De openbare ruimte is 

van iedereen. Wel vergroot het de kans aanzienlijk op het vinden van een parkeerplek ten opzichte van 

de huidige situatie. En voorkomen we straks parkeeroverlast n delen van de Wippolder waar men nu  

nog weinig parkeeroverlast ervaart.   

Waarom zorgen nieuwe bouwontwikkelingen mogelijk voor een extra parkeerdruk?  

Delft is in ontwikkeling en groeit. Om de stad leefbaar en bereikbaar te houden zijn oplossingen nodig 

om schoner en minder verkeer te stimuleren. Bij nieuwe bouwontwikkelingen wordt daarom ingezet op 

het stimuleren van het gebruik van het OV, de fiets, lopen of deelmobiliteit. Er zijn in dat geval minder 

nieuwe parkeerplaatsen nodig.  

Als het parkeren in de omliggende straten gratis is, dan is er voor nieuwe bewoners, werknemers en 

hun bezoekers altijd een alternatief beschikbaar voor het parkeren van de auto op korte loopafstand van 

hun woning of bedrijf. Met betaald parkeren willen wij voorkomen dat toekomstige bewoners en 



werknemers van nieuwe bouwontwikkelingen uitwijken naar de directe omgeving en daar voor 

parkeeroverlast zorgen. 

Kunnen bewoners en werknemers van nieuwe bouwontwikkelingen een parkeervergunning 

aanvragen?  

Het uitgangspunt is dat bij nieuwe bouwontwikkelingen voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein 

worden gemaakt. Toekomstige bewoners en werknemers komen dan niet in aanmerking  voor een 

parkeervergunning om op straat te parkeren. Het parkeren is namelijk al op een andere manier 

opgelost. Hiermee voorkomen wij dat er een extra parkeerdruk ontstaat in de Wippolder.  

Wat gebeurt er met de parkeerplaatsen bij de TU Delft?  

De parkeerplaatsen op de TU Campus vallen buiten het gebied met betaald parkeren. Deze 

parkeerplaatsen liggen op eigen terrein van de TU Delft. De Gemeente Delft heeft daarom geen 

zeggenschap en mogelijkheid om deze parkeerplaatsen te reguleren. De kans bestaat dat parkeerders uit 

de Wippolder uitwijken naar parkeerplaatsen op de TU Campus. Om te kunnen sturen op het gebruik 

van parkeerplaatsen op de campus, is de TU Delft van plan om daar parkeerplaatsen in de toekomst ook 

te gaan reguleren. 

Zijn de parkeerplaatsen op het terrein van de TU Delft een oplossing voor de 

parkeeroverlast? 

Nee, een oplossing voor het parkeerprobleem in de Wippolder vraagt om het kunnen sturen op wie, 

waar en wanneer parkeert. Zo zorgen wij dat bezoekers van de TU Delft op de campus parkeren en dat 

bezoekers aan de binnenstad parkeren in de openbare parkeergarages. Binnen het huidige parkeerbeleid 

is betaald parkeren de enige manier om dat te kunnen doen. In andere delen van Delft heeft de 

gemeente het parkeren op dezelfde manier geregeld.  

Proces  

Waarom heeft de gemeente het draagvlak voor betaald parkeren niet onderzocht? 

In het verleden vond de uitbreiding van betaald parkeren plaats door het meten van draagvlak onder 

bewoners. Bewoners voelen de parkeeroverlast meestal in een aantal straten. In deze straten waren de 

bewoners voor het invoeren van betaald parkeren. Maar in straten waar men geen  overlast ervoer was 

er bijna nooit voldoende draagvlak. Het gevolg is dat de parkeerproblemen blijven bestaan. En 

toekomstige parkeeroverlast niet is te voorkomen. Daarom is het meten van draagvlak geen goede 

oplossing meer. Zeker nu het steeds drukker wordt in de stad, is het nog belangrijker om te sturen op 

parkeren. De gemeente voert daarom in de hele wijk Wippolder betaald parkeren in. Dit heeft ook in 

andere wijken geholpen. 

 



Waarom nu betaald parkeren terwijl het door corona rustiger is geworden met parkeren?  

Het besluit voor de invoering van betaald parkeren is al in de zomer van 2020 genomen. Hoewel het 

door corona op sommige plekken in de Wippolder misschien rustiger is geworden (bijvoorbeeld omdat 

studenten/werknemers van de TU Delft meer thuiswerken of er minder bezoekers aan de binnenstad 

zijn), is de verwachting dat we langzaam weer naar een ‘normale’ situatie gaan. Dan is er grip nodig op 

wie, waar parkeert. Zo lossen wij bestaande parkeerproblemen op én voorkomen wij dat er in de 

toekomst overlast ontstaat.  

Wie heeft het besluit genomen over de invoering van betaald parkeren in de Wippolder? 

Op 9 juli 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met een ‘nieuwe kijk op parkeren’. Het invoeren van 

betaald parkeren in de Wippolder is onderdeel van dit besluit. 

Is het indienen van bezwaar tegen de invoering van betaald parkeren mogelijk? 

Tegen de invoering van betaald parkeren in de Wippolder is geen bezwaar mogelijk. Het besluit is 

genomen door de gemeenteraad op 9 juli 2020. De bezwaartermijn van zes weken is nu voorbij. 

Waarom zijn bewoners zo laat geïnformeerd?  

Direct na het besluit is op verschillende manieren gecommuniceerd over de invoering van betaald 

parkeren in de Wippolder – bijvoorbeeld in de Stadskrant (verschijnt in Delft op Zondag), nieuwsbrief, 

website en de social media kanalen van de gemeente. Een paar maanden voor de startdatum is iedereen 

in de wijk per brief geïnformeerd over waarom dit gebeurt, wat dit precies betekent en op welke manier 

wij u daarbij kunnen helpen.  

Tarieven  

Waarom een uurtarief van € 4,50 per uur? 

Om te voorkomen dat het te druk wordt op straat in de Wippolder en in andere gebieden 

rond de binnenstad stimuleren we bezoekers van Delft om te parkeren in de openbare 

parkeergarages. Met een bedrag van € 4,50 per uur is parkeren in de parkeergarages aantrekkelijker dan 

parkeren op straat. Dit voorkomt dat langparkeerders voor een hoge parkeerdruk op straat zorgen. 

In alle parkeergebieden rond de binnenstad zijn de parkeerkosten en betaaltijden gelijk. Voor iedereen is 

het dan duidelijk waar en wanneer parkeren mogelijk is. En wat de kosten zijn. 

 

Voor bewoners en bedrijven (en hun bezoekers) in de Wippolder moet parkeren wel mogelijk blijven. 

Daarom zijn er verschillende parkeervergunningen om bewoners, ondernemers en hun bezoek tegen 

lagere kosten te laten parkeren. Parkeren kost het eerste uur € 1. Dit maakt kort parkeren bij winkels 

en voorzieningen voor iedereen mogelijk. In de ochtend- tot 12.00 - is parkeren voor iedereen gratis. 

 



Waarom zijn parkeervergunningen voor bewoners niet gratis? 

Het wordt steeds drukker in Delft. Daarom is het gebruik van de openbare ruimte voor het parkeren 

van de auto niet zomaar vanzelfsprekend en/of gratis. Een tarief van € 100,- voor het parkeren van de 1e 

auto en € 200,- voor de 2e en volgende auto vinden wij daarom passend. De vergunningen kosten ook 

geld omdat de Gemeente Delft kosten moet maken om parkeerplaatsen te reguleren. Denk 

bijvoorbeeld aan het kopen van parkeerautomaten en bebording. Maar ook aan de kosten die nodig zijn 

voor handhaving.  

Waarom is het tarief voor de bewonersvergunning het afgelopen jaar gestegen?  

In de gebieden rondom de binnenstad is betaald parkeren vooral nodig om parkeeroverlast door 

uitwijkgedrag te voorkomen. Op sommige plekken is het toch druk door de parkeerbehoefte van 

bewoners, ondernemers en hun bezoekers uit het gebied zelf. Daarom stimuleren wij hier het gebruik 

van de parkeergarages rondom de binnenstad. Sturen op het gebruik van de parkeergarages en autobezit 

in de gebieden rondom de binnenstad betekent een verhoging van de tarieven voor de 

parkeervergunning. Het tarief voor de 1e parkeervergunning komt op €100 per jaar en de 2e en 

volgende op €200 per jaar. Voor de eenduidigheid zijn de tarieven rond de binnenstad overal gelijk.  

Als er meerdere bewoners op één adres wonen, krijgt iedereen dan een 

parkeervergunning? 

Per adres wordt maximaal één parkeervergunning voor de eerste auto uitgegeven. Het is mogelijk om 

ook voor een tweede of volgende auto een parkeervergunning aan te vragen. Zo’n parkeervergunning is 

wel duurder dan een parkeervergunning voor de eerste auto. Er worden nooit meer 

parkeervergunningen uitgegeven dan het aantal bewoners dat woont op een adres. Per adres wordt één 

bezoekersvergunning uitgegeven.  

Blijft het tarief voor parkeervergunningen de komende jaar gelijk? 

De Gemeente Delft is niet van plan om de tarieven voor de parkeervergunningen de komende jaren te 

wijzigen. Alleen een indexatie van de tarieven vindt mogelijk plaats . Er kunnen geen garanties worden 

gegeven, het staat de gemeenteraad vrij om de tarieven voor parkeervergunningen aan te passen.  

Tijden  

Waarom zijn de reguleringstijden van 12:00 tot 24:00? En waarom ook op zaterdag?  

In de parkeergebieden rondom de binnenstad (waar ook de Wippolder bij hoort) zijn de betaaltijden 

overal gelijk. De gemeente heeft de betaaltijden afgestemd op de momenten waarop veel bezoekers 

naar Delft komen. Door te kiezen voor deze betaaltijden voorkomen we uitwijkgedrag. Bijvoorbeeld van 

bezoekers van de binnenstad en de TU Delft naar de Wippolder. Bovendien is het daardoor voor 

iedereen duidelijk waar en wanneer geparkeerd mag worden. 



Parkeren op eigen terrein  

Mag ik met betaald parkeren nog op mijn eigen terrein parkeren? 

Ja, betaald parkeren geldt alleen voor parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Voor het parkeren op uw 

eigen terrein is geen vergunning nodig en hoeft niet te worden betaald.  

Waarom zijn sommige adressen uitgesloten van een parkeervergunning (POET)? 

Bij een bouwontwikkeling toetst de Gemeente Delft of er voldoende parkeerplaatsen worden aangelegd 

voor bewoners, werknemers en bezoekers. Het uitgangspunt is dat het parkeren wordt opgelost op 

eigen terrein. De afspraken die over het parkeren bij nieuwe ontwikkelingen worden gemaakt worden 

juridisch vastgelegd.  Wanneer de parkeerbehoefte van een bouwontwikkeling is opgelost op eigen 

terrein, dan is het voor toekomstige bewoners en werknemers (en hun bezoekers) niet meer nodig om 

op straat te parkeren. Daarom kunnen zij geen parkeervergunning aanvragen. Deze adressen worden 

opgenomen op een zogenaamde POET-lijst (parkeren op eigen terrein). Hiermee zorgen wij dat een 

bouwontwikkeling niet voor parkeeroverlast zorgt en gebruik maakt van de parkeerplaatsen die voor 

hen bedoelt zijn.  

Is bezwaar tegen een adres op de POET-lijst mogelijk? 

Nee, dat is niet mogelijk. Bij nieuwe bouwontwikkelingen is een omgevingsvergunning (voorheen 

bouwvergunning) nodig. Hierin zijn ook de afspraken voor het parkeren vastgelegd. Op dat moment is 

bezwaar mogelijk. Na het verlopen van de wettelijke bezwaartermijn kan er geen bezwaar meer worden 

gemaakt. Denkt u dat u onterecht op de POET-lijst staat? Dan kunt u altijd contact opnemen met de 

Gemeente Delft.  

Hoe kan het dat adressen op de POET-lijst staan die geen eigen parkeerplaats hebben? 

De basis is dat in een bouwontwikkeling voldoende (nieuwe) parkeerplaatsen worden aangelegd op 

eigen terrein. Soms is dat niet mogelijk of wenselijk. Onder voorwaarden kunnen ook bestaande 

parkeerplaatsen op privé terrein ofin openbare parkeergarages worden gebruikt. Als er voldoende 

parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor een bouwontwikkeling, op eigen terrein of ergens anders, dan 

komen toekomstige bewoners en werknemers niet in aanmerking voor een parkeervergunning om te 

parkeren op straat. Niet alle adressen op de POET-lijst hebben dus letterlijk een parkeerplaats op eigen 

terrein. Het parkeren kan ook anders opgelost zijn.   

Waarom geldt het tarief voor een 2e of volgende parkeervergunning wanneer je zelf een 

eigen parkeerplaats hebt? 

Op veel plekken in Delft is het aantal parkeerplaatsen beperkt. Met betaald parkeren kunnen wij sturen 

op de juiste parkeerder op de juiste plaats. Het parkeren van de 1e auto van bewoners heeft prioriteit. 

Als er daarna nog genoeg ruimte vrij is, dan kan ook voor de 2e en volgende auto’s een 

parkeervergunning worden aangevraagd. Wanneer iemand een eigen parkeerplaats heeft, is er een 



mogelijkheid voor het parkeren van de 1e auto. Het parkeren van een 2e of volgende auto op straat is 

mogelijk, maar daarvoor geldt dan wel het hogere tarief voor de 2e of volgende vergunning. Daarmee 

zorgen wij dat ook bewoners die geen eigen parkeerplaats hebben voldoende ruimte hebben voor het 

parkeren van hun auto. De parkeerruimte wordt op deze manier zo eerlijk mogelijk verdeeld.   

Waarom staan sommige adressen op de POET-lijst waardoor een bezoekersvergunning 

niet aangevraagd kan worden? Waar moet het bezoek dan parkeren? 

Sommige bouwontwikkelingen hebben ook voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein om bezoekers 

te laten parkeren op eigen terrein. In zo’n geval heeft een bewoner geen recht op een 

bezoekersvergunning. Bezoekers kunnen altijd parkeren op straat, maar betalen dan het reguliere 

parkeertarief.  

Capaciteit  

Mag ik in de toekomst nog parkeren op plekken die geen parkeerplaatsen zijn?  

In de Wippolder parkeren veel mensen op plaatsen die officieel geen parkeerplekken zijn. Maar die wel 

geschikt zijn voor parkeren. In de toekomst mag parkeren mag straks alleen nog in gemarkeerde 

parkeervakken. Dat doen we omdat verkeerd geparkeerde auto’s de doorgang, bereikbaarheid en 

verkeersveiligheid kunnen belemmeren. Met de invoering van betaald parkeren willen we de 

parkeerdruk in de wijk verminderen door ‘vreemdparkeerders’ te weren. Dat geeft meer lucht om 

iedereen in gemarkeerde parkeervakken te laten parkeren. Waar nodig, bekijken we of parkeerplaatsen 

die niet gemarkeerd zijn, alsnog officiële parkeerplaats kunnen worden. 

 

Bezoekersvergunning  
 

Hoe lang blijven uren op de bezoekersvergunning geldig? Kun je uren meenemen naar 

volgend jaar?  

Gekochte uren van de bezoekersvergunning zijn onbeperkt geldig, verlopen niet en kunnen dus 

meegenomen worden naar het volgende jaar. Als in een jaar slechts 400 van de 600 uren zijn 

aangekocht dan worden de 200 (600-400) niet gekochte uren, niet gevoegd bij het totaal saldo dat 

het jaar daarna aangeschaft kan worden. Het maximaal aan te schaffen uren per jaar blijft 600 uur; 

er kan dus niet “gestapeld” worden.   



Is er een app voor de bezoekersvergunning? 

Er is geen echte app voor het aan- en afmelden van bezoek maar wel een snelkoppeling naar de website 

die eruit ziet als een app. Op https://parkerendelft.com/app-aanmaken/ wordt uitgelegd hoe u dit kan 

installeren. 

 

Binnen welke tijd moet je bezoek aanmelden?  

Bezoek dient aangemeld te zijn van maandag t/m zaterdag van 12:00 tot 24:00 uur. Vanaf het moment 

dat uw bezoek parkeert, moet de parkeeractie zijn aangemeld.  

 

Waarom is het aantal uren op de bezoekersvergunning beperkt tot 600 uur? 

De bezoekersvergunning bestaat uit een aantal bezoekersuren dat elk jaar bijgekocht kan worden in 

blokken van 200 uur. Met een maximum van 600 uur per jaar. Uit ervaring blijkt dit aantal uren ruim 

voldoende. Als we een groter saldo aan bezoekuren toekennen, kan dat leiden tot een te grote 

parkeerdruk, of tot ongewenst gebruikt van de bezoekersvergunning. 

Bezoekers kunnen er ook voor kiezen om zelf te betalen bij de parkeerautomaat. Of via de telefoon. 

Tijdens betaaltijden kost parkeren het eerst uur €1,00. En daarna €4,50 per uur. Buiten de betaaltijden – 

in de ochtend en op zondag – is het parkeren gratis en hoeft er geen aanspraak te worden gemaakt op 

de uren van de bezoekersregeling.   

 

Is er een mogelijkheid om meer uren te krijgen?  

Iedereen met een bezoekersvergunning kan blokken van 200 uur kopen. Het is mogelijk om twee keer 

per jaar 200 uur bij te kopen. Het maximum is dus 600 uur per jaar. Uren kunnen bijgekocht worden 

zodra het saldo onder de 60 uur komt. In het geval van mantelzorg, kan het voorkomen dat het 

maximum aantal van 600 uren per jaar niet voldoende is.  In dit geval kan bij de gemeente kosteloos 

extra uren aangevraagd worden. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de afdeling 

DelftSupport van de gemeente Delft via telefoonnummer 14015. 

Is er een waarschuwingsfunctie als je je bezoek vergeet af te melden? 

Nee, er is geen waarschuwingsfunctie. Wel is het zo dat bezoek automatisch om 24:00 uur afgemeld 

wordt als er geen eindtijd ingesteld is. 

Wat zijn de mogelijkheden voor het aanmelden van bezoek als je niet digitaal vaardig 

bent? 

Naast het digitaal aanmelden d.m.v. een smartphone, desktop, laptop of tablet, kan bezoek ook 

aangemeld worden door te bellen naar 14015 of 015 - 301 05 20. 

https://parkerendelft.com/app-aanmaken/


Hoe krijg je toegang tot de bezoekersapp? 

Er is geen echte app voor het aan- en afmelden van bezoek maar wel een snelkoppeling naar de website 

die er uitziet als een app. Op https://parkerendelft.com/app-aanmaken/ wordt uitgelegd hoe u dit kan 

installeren. Inloggen in de bezoekersapp gaat met het meldnummer en de pincode die, na de aanschaf 

van de bezoekersvergunning, per mail verstuurd is. 

 

Kun je een bezoekersvergunning aanvragen als je zelf geen auto hebt? 

Dat kan. Het hebben van een eigen auto is geen voorwaarde voor het aanvragen van een 

bezoekersvergunning.  

 

Is het saldo van uren op de bezoekersvergunning ergens in te zien? 

Zodra de app geïnstalleerd is en er ingelogd is, is het saldo te zien. 

 

Mag je uren op de bezoekersvergunning delen met buren? 

Delen van bezoekersuren met uw buren is niet nodig. De ervaring leert dat de meeste bewoners van 

Delft ruim genoeg hebben aan 200 bezoekersuren. Slechts enkele uitzonderingen maken gebruik van 

meer uren. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties wordt de beschikbare 600 uur weleens opgemaakt. 

Met de bezoekersvergunning kunnen ook meerdere auto’s tegelijkertijd geparkeerd worden. Uren die 

aan het eind van het jaar overblijven, gaan automatisch mee naar het volgende jaar. 

Hoe lang blijven gegevens op de bezoekersvergunning bewaard? 

De kentekens die werden aangemeld op de bezoekersvergunning, worden na 90 dagen geanonimiseerd. 

De overige gegevens (datum en begin- en eindtijd aanmeldingen) blijven ook na die tijd nog bewaard om 

het overgebleven tegoed aan bezoekersuren te kunnen bepalen. 

 

Is het mogelijk om meerdere kentekens gelijktijdig aan te melden op de 

bezoekersvergunning? 

Dat is mogelijk. In dat geval loopt het saldo uiteraard wel sneller terug. 

 

Hoe werkt de bezoekersvergunning als bezoekers blijven logeren? 

Het is mogelijk om bij het aanmelden van bezoek een eindtijd aan te geven. Hierdoor blijft het kenteken 

aangemeld. In de uren waarin niet betaald dient te worden (van 00:00 tot 12:00 uur) worden er geen 

uren van het saldo afgeboekt. Wordt er geen eindtijd ingesteld, dan wordt het kenteken automatisch om 

24:00 uur afgemeld. 



Wat moet je doen als je een week lang een auto hebt die niet op jouw naam staat? Elke 

dag opnieuw aanmelden op de bezoekersregeling? 

Dat is een mogelijkheid. Komt de bewuste auto echter als tijdelijke vervanging van uw eigen auto die 

dan niet geparkeerd hoeft te worden, dan is het verstandig het kenteken op uw vergunningen te 

wijzigen. Dit kan via https://vergunningen.parkerendelft.com/ 

Aanvragen, verlengen en wijzigen  
 

Krijg ik geld terug bij het tussentijds opzeggen van een parkeervergunning?  

Ja, bij tussentijds opzeggen worden de kosten van de resterende maanden teruggestort. 

Wordt bij automatisch verlengen ook iedere keer leges geïncasseerd? 

Ja, er worden bij elke verlenging leges in rekening gebracht. Het is dus voordeliger om jaarlijks en 

niet bijvoorbeeld per kwartaal te verlengen. 

 

Wat is de looptijd van parkeervergunningen? 

Dat is afhankelijk van wat voor soort parkeervergunning er gekocht is. Normaliter is de looptijd 

een jaar, maar het is ook mogelijk een vergunning per kwartaal aan te schaffen. Via de 

bezoekersvergunning aangeschafte uren zijn onbeperkt geldig. 

 

Is het mogelijk om kenteken te wisselen op de parkeervergunning? Bij een tijdelijk 

voertuig.  

Dat kan en dat kan men zelf wijzigen via https://vergunningen.parkerendelft.com/ 

 

Welke tijd zit er tussen het moment waarop een vergunning wordt aangevraagd en het 

moment wanneer deze actief is?  

Een aangeschafte vergunning is direct actief en er kan dus direct geparkeerd worden.  

 

Is er een fysieke vergunning nodig achter de ruit? 

Dat is niet nodig. Alle parkeervergunningen worden uitgegeven op kenteken.  

 

Is gespreide betaling van parkeervergunningen mogelijk? 

Nee, dat is helaas niet mogelijk.  

 

 

 

https://vergunningen.parkerendelft.com/
https://vergunningen.parkerendelft.com/


Hoe wordt omgegaan met mantelzorgers en buurtzorg? 

Zorgverleners die 1e lijns-zorg verlenen en zijn aangesloten bij een zorgorganisatie, kunnen een 

parkeervergunning voor zorgverleners aanvragen. Mantelzorgers kunnen aangemeld worden op de 

bezoekersvergunning. In dit geval kan het voorkomen dat het maximum aantal van 600 uren per 

jaar niet voldoende is.  In dit geval kan bij de gemeente kosteloos extra uren aangevraagd worden. 

Hiervoor kan contact opgenomen worden met de afdeling DelftSupport van de gemeente Delft via 

telefoonnummer 14015. 

 

Mag je een vergunning voor een bedrijfsauto aanvragen als je daarnaast een privé auto 

hebt? 

Dat kan alleen als er meer dan één persoon op het adres wonen. Bij het aanvragen van de 

parkeervergunning voor de bedrijfsauto dient een verklaring van de werkgever geüpload te worden. 

Deze verklaring dient in ieder geval het volgende te bevatten: Logo of stempel van het bedrijf, het 

kenteken waar het om gaat, de naam van de werknemer en de handtekening van de werkgever.  

 

Moet de auto op mijn eigen naam staan bij wijziging van een kenteken? Hoe gaat dat 

dan bij een auto van de garage?   

Dat is niet noodzakelijk. 

 

Hoe vaak kunnen kentekens voor de werknemersvergunning worden gewijzigd? 

Maximaal 25 keer per jaar.  

 

Hoe kan ik betalen voor een parkeervergunning? 

Er kan online met iDeal en een creditcard betaald worden. Wordt een product aan de balie van 

ParkerenDelft gekocht (dat kan alleen op afspraak), dan kan ook met een pinpas betaald worden; in 

dit geval worden er hogere leges berekend.  

 

Als ik geen smartphone heb, hoe betaal ik dan voor parkeren? 

Op straat worden parkeerautomaten waar met de pin betaald kan worden. Het is niet mogelijk om 

met contant geld te betalen. 

 

Wat als ik een bedrijf aan huis hebt? Op welke vergunningen heb ik dan recht op? Een 

bedrijf aan huis geeft recht op zowel particuliere parkeerproducten als de parkeerproducten voor 

bedrijven. Als particuliere parkeerproducten (bewoners- en/of bezoekersvergunning) aangeschaft 

worden, dient ingelogd te worden met DigiD. Voor de parkeerproducten voor bedrijven dient 

ingelogd te worden met logingegevens, welke je per mail aangevraagd kunnen worden bij de 

klantenservice van ParkerenDelft; vermeldt in dit geval KvK-nummer van het bedrijf.  



Kunnen mensen buiten het gebied een parkeervergunning aanvragen? 

Ja, dit kan echter alleen door het aanschaffen van een over-all parkeervergunning die ruim EUR 1.800 

per jaar kost. Alleen bewoners komen in aanmerking voor de bewoners- en bezoekersvergunning voor 

particulieren. 

Gehandicapten 

Als iemand een gehandicaptenparkeerkaart heeft, is een parkeervergunning dan nog 

nodig? 

Nee dat is niet nodig. Een gehandicaptenparkeerkaart geldt als geldig parkeerbewijs. 

 

Zijn er veel extra gehandicaptenparkeerplaatsen aangevraagd?  

Nee, dat is tot nu toe niet het geval 

Handhaving  
 

Wat gebeurt er met handhaving bij laden en lossen? 

Bij het laden of lossen en het in- en uitstappen moet sprake zijn van een voortdurende handeling 

onmiddellijk na het tot stilstand brengen van het voertuig. Hierbij is het verstandig de alarm knipperlicht 

aan te zetten. Zolang dit het geval is, zal er geen beschikking (boete) opgelegd worden. 

Wordt er in de eerste weken na invoering van betaald parkeren extra gehandhaafd? Of 

is er juist coulance?  

Er wodt op dezelfde manier gehandhaafd als in de overige gebied van Delft. 

 

Wordt er ook gehandhaafd op mijn eigen inrit? 

Nee. er wordt niet gehandhaafd op eigen inritten. 

 

Hoe wordt bij de handhaving onderscheid gemaakt tussen een privé parkeerplaats en 

een openbare parkeerplaats? 

De scanauto handhaafd op basis van een kaart van Delft. Op deze kaart staan alleen openbare 

parkeerplaatsen.  

De scanauto zal privé parkeerplaatsen dan niet herkennen en ook geen boete (naheffingsaanslag) 

kunnen opleggen. 

 



Hoe wordt bij de handhaving een verschil gemaakt tussen officiële parkeerplaats en 

foutparkeren? 

Bij de handhaving wordt gebruik gemaakt van een digitale kaart van Delft waarin alle officiële 

parkeerplaatsen opgenomen zijn. De scan auto en de handhavers op straat maken gebruik van deze 

digitale kaart en op basis hiervan wordt bepaald of een geparkeerde auto wel of geen parkeerrecht heeft 

en wel of niet een naheffingsaanslag (boete) moet ontvangen. Dit geldt ook voor auto’s die zonder een 

gehandicapten parkeerkaart toch op een gehandicapten parkeerplaats staan. 

Ook auto’s die op niet officiële parkeerplaatsen geparkeerd staan (b.v. op de stoep), worden opgemerkt. 

Dit vindt nu nog visueel door de chauffeur van de scanauto en de BOA’s op straat plaats en dit zal in de 

toekomst ook de scanauto bepaald gaan worden. 

Kan bezoek op mijn eigen inrit laden- en lossen/parkeren zonder het risico op een 

boete te lopen? 

Ja, dat kan.  

Wat als een auto 2 parkeerplaatsen inneemt?  

Zolang deze auto een parkeerrecht heeft, zullen we hierop niet handhaven. 

 

Mag straks alleen nog geparkeerd worden op officiële parkeerplaatsen? 

Ja, dat klopt.  

Betaalautomaat 

Wat worden de locaties van de parkeerautomaten? 

In het gehele nieuwe deel van gebied F (incl. de Rotterdamseweg) worden 11 nieuwe parkeerautomaten 

geplaats. Alle locaties staan binnenkort op de volgende site: 

https://delft.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=64bb4f656f6a42af93d4e

50d17bd8fcc  

 

Wat zijn de betaalmogelijkheden bij de betaalautomaat? 

Bij de parkeerautomaten kan alleen met pin (ook contactloos) betaald worden. 

 

 

 

 

 

https://delft.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=64bb4f656f6a42af93d4e50d17bd8fcc
https://delft.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=64bb4f656f6a42af93d4e50d17bd8fcc


Overig  

Wat gebeurt er met de opbrengsten van betaald parkeren? 

De opbrengsten van betaald parkeren worden gebruikt om de kosten te dekken voor de invoering van 

betaald parkeren. Het geld dat overblijft gaat naar de algemene middelen. De Gemeenteraad  bepaalt 

waar dit geld aan wordt uitgegeven.  

Op welke manier kost de invoering van betaald parkeren de gemeente geld? 

De invoering van betaald parkeren vraagt om een investering. Denk aan het kopen van 

parkeerautomaten, het plaatsen van bebording en het markeren van parkeerplaatsen. Ook de 

handhaving van het parkeerbeleid kost (structureel) geld. Daarnaast zijn kosten verbonden aan de 

klantenservice en het beheer en onderhoud van parkeerapparatuur en ICT-systemen.  

Is het mogelijk een auto te delen met iemand? 

Deelt u samen met iemand anders 1 auto (deelauto) en woont u in hetzelfde parkeergebied (F)? Dan 

heeft u maar 1 parkeervergunning nodig. Woont u in verschillende parkeergebieden? Dan willen wij het 

mogelijk maken dat u voor beide parkeergebieden een parkeervergunning kunt aanvragen. Wanneer u 

een auto deelt met iemand die niet in een vergunninggebied woont, dan wordt het – onder 

voorwaarden – ook mogelijk een parkeervergunning te kopen. Nu kan dat nog niet, maar het 

parkeerbeleid wordt op korte termijn aangepast om  dit wel mogelijk te maken.  

Mogen deelauto’s van autodeelbedrijven parkeren in betaald parkeergebied? 

Bedrijven die deelauto’s verhuren en gebruik maken van een autodeelplaats in een betaald parkeergebied 

kunnen hiervoor een parkeervergunning aanvragen. Met een parkeervergunning voor deelauto’s kan de 

hele week geparkeerd worden in alle betaald parkeergebieden in Delft. Parkeren mag op alle 

parkeerplaatsen, behalve op plaatsen voor gehandicapten. 

Hoe werkt het als ik een container, steiger of ander voorwerp tijdelijk wil plaatsen? 

Wanneer u gaat u (ver)bouwen, een container, steiger, bouwkeet of ander voorwerp wilt plaatsen op 

uw eigen terrein of in de openbare ruimte, dan moet u dit  uiterlijk 15 werkdagen van tevoren bij de 

gemeente (bij gebruik van > 12 m² grond)  melden. . Als u minder dan 12 m² grond gebruikt, hoeft u 

geen melding te doen. Als u een container, steiger, bouwkeet of ander voorwerp gaat plaatsen, moet u 

voldoen aan voorwaarden. Plaatst u het voorwerp op gemeentegrond? Dan betaalt u precariobelasting. 

Kijk voor meer informatie op https://www.delft.nl/wonen/bouwen/meer-vergunningen-en-

meldingen/melding-container-steiger-bouwkeet-plaatsen  

Hoe gaat het parkeren van een caravan of aanhangwagen? 

Een camper, caravan of aanhangwagen mag u maximaal 3 dagen aaneengesloten  op straat parkeren. Dit 

geldt ook in de gebieden waar u tegen betaling parkeert. Als de  camper, caravan of aanhangwagen 

https://www.delft.nl/wonen/bouwen/meer-vergunningen-en-meldingen/melding-container-steiger-bouwkeet-plaatsen
https://www.delft.nl/wonen/bouwen/meer-vergunningen-en-meldingen/melding-container-steiger-bouwkeet-plaatsen


hetzelfde kenteken heeft als de auto waarvoor u een vergunning heeft, dan hoeft u er zelfs niet apart 

voor te betalen. Na deze 3 dagen moet u de camper, caravan of aanhangwagen wel op een andere plaats 

stallen, bijvoorbeeld op een particulier terrein. Is uw camper of caravan langer dan 6,00 meter, breder 

dan 2,05 meter en/of hoger dan 2,40 meter? Dan gelden de parkeerregels voor bussen of vrachtwagens. 

Uw camper of caravan met deze afmetingen mag wel tijdelijk op straat staan, bijvoorbeeld om te laden 

of lossen of om het voertuig schoon te maken. 

Moet ik ook betalen op parkeerplaatsen bedoelt voor elektrisch laden? 

Een parkeerplaats bij een oplaadpaal is geen algemene parkeerplaats. De plaatsen zijn alleen bedoeld 

voor auto's die aan het opladen zijn. Staat de oplaadpaal in een gebied voor betaald parkeren? Dan is 

voor het opladen een parkeervergunning of het betalen voor parkeren nodig. Het betalen van 

parkeergeld kan via de telefoon of bij een parkeerautomaat.  


