
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Parkeerbeleid 2022 

In deze flyer leest u meer over de 

belangrijkste wijzigingen ten 

opzichte van 2021. Het 

parkeerbeleid gaat in op 1 februari 

2022 en geldt (net als in 2021) van 

maandag tot en met zaterdag van 

10.00 tot 20.00 uur, behalve op 

zon- en nationale feestdagen. 

 

Vergunning aanvragen 

Parkeerservice Enkhuizen (P1)  is 

het bedrijf dat de toetsing en uitgifte 

van de vergunningen verzorgt. 

Vraag uw vergunning online aan 

via: www.parkeerservice-

enkhuizen.nl 

 

Meer informatie 

Wilt u meer informatie over de 

speciale regeling voor 

mantelzorgers, over de 

mogelijkheden voor gehandicapten 

of over een tijdelijke vergunning? 

Kijk dan op onze website: 

www.parkeerservice-enkhuizen.nl 

 

 

 

 

Parkeren voor bewoners 
 
De bewonersparkeervergunning is geldig in de gehele binnenstad. Op de 
eerste bewonersparkeervergunning kunnen drie kentekens worden geplaatst. 
Bewoners met een tweede auto kunnen een tweede 
bewonersparkeervergunning aanvragen. Op deze vergunning kan slechts één 
kenteken worden genoteerd. 
 
Tweede vergunning 
Indien het aantal uit te geven tweede bewonersvergunningen het maximum 
aantal uit te geven vergunningen heeft bereikt,  kunt u nog wel zo’n soort 
vergunning aanvragen. Hiervoor wordt u op de wachtlijst geplaatst. Indien u 
een kentekenmutatie wilt doorgeven van genoemde soort vergunningen, 
wordt deze wel gewoon verstrekt. 
 
Bewoners die in het bezit zijn van een eigen parkeervoorziening of wonen in 
een wooncomplex met een parkeervoorziening komen niet in aanmerking 
voor een eerste bewonersvergunning. Indien er sprake is van een tweede 
auto dan kan er wel een tweede bewonersvergunning aangevraagd worden. 
In de blauwe zone dient u een parkeerschijf te gebruiken. 
 

Parkeren voor bezoekers 
 
Bezoekers hebben verschillende opties om gratis te parkeren in de 
binnenstad: 

• Dichtbij de winkels zijn een aantal blauwe zones (aangegeven door 
bebording en blauwe belijning) waar u maximaal drie uur mag 
parkeren met gebruik van een blauwe schijf.  

• Op het Dirck Chinaplein (nabij het NS-station) kunt u maximaal vijf 
uur parkeren met gebruik van een blauwe schijf. 

• Op het Albert Heijnplein (Molenweg) kunt u maximaal twee uur 
parkeren met gebruik van een blauwe schijf. 

• Bij het NS-station en bij het Enkhuizerzand kunt u voor onbeperkte 
tijd parkeren zonder parkeerschijf. 

Na 20.00 uur ’s avonds en op zon- en nationale feestdagen mag overal in de 
binnenstad zonder parkeerschijf of parkeervergunning geparkeerd worden.  
Bezoekerskraskaarten 
Bezoekers van bewoners en bedrijven in de binnenstad kunnen ook in het 
vergunningengebied parkeren mits zij in het bezit zijn van een 
bezoekerskraskaart. Deze kraskaarten kunnen alleen door bewoners en 
bedrijven uit de binnenstad worden aangevraagd. De eerste 50 kraskaarten 
kosten € 0,50 per stuk, de volgende 50 kosten € 1.00 per stuk. Per 
woonadres of bedrijf kunt u maximaal honderd kraskaarten aanschaffen.  
 

Parkeren voor bedrijven 
De gemeente Enkhuizen kent drie soorten bedrijvenvergunningen: 
- De bedrijfsparkeervergunning is voor medewerkers van bedrijven die in 
de binnenstad zijn gevestigd. Deze bedrijven moeten wel kunnen aantonen 
dat het voor het uitoefenen van de bedrijfsvoering noodzakelijk is om bij het 
bedrijf te parkeren. Per bedrijf is het maximaal aantal vergunningen gebonden 
aan 20% van het aantal FTE’s die op de betreffende locatie werkzaam zijn. 
- De dienstenparkeervergunning is voor bedrijven die bijvoorbeeld bouw-, 
herstel-, of onderhoudswerkzaamheden verrichten of voor het onderhouden 
van klantcontacten in de binnenstad. Deze bedrijven kunnen ook buiten de 
binnenstad of buiten Enkhuizen zijn gevestigd.  
- De zorgparkeervergunning is voor bedrijven/organisaties/stichtingen die 
zorg verlenen aan bewoners van de binnenstad en met een voertuig in de 
onmiddellijke omgeving van de betreffende locatie op een 
belanghebbendenparkeerplaats moet parkeren. 
 
  

Parkeren in Enkhuizen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De tarieven op een rijtje 
 
De parkeerleges 2022(kosten voor het behandelen van uw aanvraag) zijn in vergelijking met 2021 met 1,7% gestegen. Dit 
percentage staat gelijk aan de inflatiecorrectie. 
 
Tarieven voor bestaande klanten en nieuwe klanten die via internet bestellen: 
 

Voor een eerste bewonersvergunning (per jaar of gedeelte daarvan) € 25,05 

Voor een tweede bewonersvergunning (per jaar of gedeelte daarvan) € 53,75 

Voor de eerste 50 bezoekersvergunningen (kraskaarten), per stuk € 0,50 

Voor de volgende 50 bezoekersvergunningen (kraskaarten), per stuk € 1,00 

Voor een bedrijfs- en dienstenparkeervergunning (per jaar of gedeelte daarvan) € 139,70 

Voor een dienstenparkeervergunning, per week € 9,60 

Voor een zorgparkeervergunning (per jaar of gedeelte daarvan) € 25,05 

Voor het aanpassen van de vergunning in verband met de wijziging van het kenteken € 14,30 

 
 
Tarieven voor nieuwe klanten die de aanvraag via de balie van de gemeente bestellen: 
 

Voor een eerste bewonersvergunning (per jaar of gedeelte daarvan) € 28,60 

Voor een tweede bewonersvergunning (per jaar of gedeelte daarvan) € 57,25 

Voor de eerste 50 bezoekersvergunningen (kraskaarten), per stuk € 0,50 

Voor de volgende 50 bezoekersvergunningen (kraskaarten), per stuk € 1,00 

Voor een bedrijfs- en dienstenparkeervergunning (per jaar of gedeelte daarvan) € 143,60 

Voor een dienstenparkeervergunning, per week € 9,60 

Voor een zorgparkeervergunning (per jaar of gedeelte daarvan) € 28,60 

Voor het aanpassen van de vergunning in verband met de wijziging van het kenteken € 14,30 

 

Nieuwe klant?  

 
Bestaande klanten krijgen eind december bericht via de mail. Bent u een nieuwe klant? Dan heeft u het volgende nodig: 

• Bewoners: uw identiteitsbewijs en een kopie van kentekenbewijs deel 1b dan wel deel II waaruit blijkt dat u eigenaar 
bent van de auto(’s) waarvoor u een vergunning aanvraagt. 

• Bedrijven: uw identiteitsbewijs  en een inschrijving uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.   
Bij het online aanvragen van een vergunning volstaat scan van de gevraagde formulieren dan wel door een foto van de 
gevraagde documentatie mee te sturen. Voor informatie kunt u ook bellen met de gemeente Enkhuizen 0228-360100. 
 

Parkeerservice Enkhuizen  
 
Vraag uw vergunning online aan via www.p1.nl/parkeren/parkeerservice-enkhuizen.nl Via deze website kunt u ook:  
- uw kenteken wijzigen; u ontvangt een tijdelijke vergunning in uw mailbox. 
- informatie verkrijgen over het indienen van een bezwaar bij het afwijzen van een vergunning. 
- bezoekersvergunningen aanvragen. 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Parkeerservice Enkhuizen 
Telefoon: 088 126 1440 (lokaal tarief). 
E-mail: parkeerservice-enkhuizen@p1.nl 
Internet: www.parkeerservice-enkhuizen.nl 
 
Vanzelfsprekend kunt u ook op www.enkhuizen.nl terecht voor informatie 
over dit onderwerp. 

 


