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Geachte heer, mevrouw,
Op 4 juli 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders het parkeerplan
Oosterparkwijk vastgesteld. Na overleg met de bewoners en de bewonersorganisatie is
besloten om invoering van betaald parkeren mogelijk te maken voor de gehele
Oosterparkwijk. Invoering van betaald parkeren is afhankelijk van het draagvlak per buurt. De
wijk is daartoe ingedeeld in 5 blokken.
In blok 3 (de Oosterhamrikkade) wordt per 16 april 2018 betaald parkeren ingevoerd.
Binnenkort wordt gestart met het plaatsen van de parkeerautomaten zodat betaald kan worden
voor parkeren. Dus, hoewel er misschien al parkeerautomaten op straat staan, moet u of uw
bezoek pas per 16 april a.s. bij de automaat betalen of moet u over een vergunning beschikken.
Betaald parkeren houdt in dat van maandag tot en met woensdag, vrijdag en zaterdag van
09.00 tot 18.00 uur en op donderdag van 09.00 tot 21.00 uur betaald moet worden voor het
parkeren in uw straat. Bij de parkeerautomaat geldt dat de maximum parkeertijd 2 uur en het
tarief € 1,90 per uur bedraagt. Buiten die uren en op zondag blijft het parkeren vooralsnog
gratis.
Aanvraag en betaling
U vraagt vóór 16 april 2018 een bewoners- en/of bezoekersvergunning aan via
https://gemeente.groningen.nl/parkeervergunningen-en-ontheffingen. Dat doet u met uw
DigiD. Beschikt u niet over DigiD dan kunt u bij het Loket Parkeren aan het Harm Buiterplein
langskomen. U geeft als ingangsdatum 16 april 2018 in. Daardoor betaalt u vanaf het tweede
kwartaal van 2018. U betaalt dus voor een bewonersvergunning dit jaar € 65,76 en een
bezoekersvergunning € 43,38.
Na de betaling is uw vergunning actief. Kies in de aanvraag dus voor iDEAL, dan beschikt u
direct over uw vergunning. Kiest u toch voor betaling via factuur, dan kan het maximaal
enkele weken duren voordat de betaling is verwerkt.
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Bewonersvergunning
Met een eigen bewonersvergunning kunt u als bewoner uw auto in uw wijk parkeren
zonder daarvoor bij de parkeerautomaat te moeten betalen. U vraagt deze vergunning
digitaal aan en hebt daarna de beschikking over uw eigen parkeeraccount waarin alle
gegevens van uw vergunning zijn opgenomen. U ziet daarin bijvoorbeeld welk
kenteken aan de vergunning is gekoppeld en of u hebt betaald. Ook vindt u hierin alle
correspondentie die wij u hebben gestuurd. Ieder jaar in november kunt u in dit
account ook uw vergunning voor het nieuwe jaar betalen. Om in aanmerking te komen
voor een bewonersvergunning moet u ingeschreven staan op een adres in dit woongebied.
Bovendien moet het kenteken van de auto op uw naam staan. De bewonersvergunning wordt
voor een jaar afgegeven en kost momenteel € 87,68 per jaar. Let op! Beschikt u over een
gehandicaptenparkeer-plaats aan de openbare weg, dan moet u óók een bewonersvergunning
aanvragen.
Bezoekersvergunning
Naast een bewonersvergunning kunt u ook een bezoekersvergunning aanvragen. Als u bezoek
heeft, kunt u dit telefonisch of via internet aanmelden. Met deze vergunning hebt u recht op 16
uren gratis parkeren per kalenderweek. De niet-gebruikte uren kunt u niet ‘opsparen’, iedere
zondagavond krijgt u weer 16 uren op uw bezoekersvergunning. Per woonadres wordt één
vergunning afgegeven. Deze vergunning kost € 57,84 per jaar. Alle informatie van uw
bezoekersvergunning vindt u in uw parkeeraccount (zie onder ‘bewonersvergunning’).
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht en wensen u alvast veel
parkeergemak van uw bewoners- en/of bezoekersvergunning. Meer informatie over de
vergunningen en de parkeerautomaten vindt u op www.groningen.nl/parkeren. Mocht u toch
nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 14050.
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