
Particulieren 

 

 
 

In het centrum van Baarle-Nassau (blauwe zone) moet u van maandag tot en met zaterdag van 09.00 

uur tot 18.00 uur een parkeerschijf gebruiken. U mag maximaal 2 uur parkeren. 

Een uitzondering hierop zijn de parkeerplaatsen in de Sint Annastraat naast het gemeentehuis. Hier is 

een parkeertijd van 10 minuten toegestaan. Deze parkeervakken vallen niet onder de ontheffingen 

van de blauwe zone. 

 

 
Particuliere ontheffing aanvragen 

Woont u binnen de blauwe zone? Dan kunt u een ontheffing aanvragen. 

De volgende regels gelden bij de aanvraag: 

• Met een ontheffing krijgt u geen vaste parkeerplaats in de blauwe zone; u mag dan alleen 

langer dan twee uur parkeren. 

• Huishoudens aan het Sint Annaplein, de Sint Annastraat en de Singel krijgen maximaal één 

ontheffing per huishouden. Andere straten krijgen maximaal twee ontheffingen per 

huishouden. Op 1 ontheffing kunnen meerdere kentekens staan als uw huishouden 

meerdere voertuigen heeft. Deze voertuigen moeten geregistreerd staan op uw adres. En op 

naam staan van 1 van de personen in uw huishouden. U moet dan alle bijlagen van alle 

voertuigen toevoegen bij de aanvraag. 

• Wilt u meerdere ontheffingen aanvragen? Dan moet u meerdere aanvragen insturen. 

• U heeft geen parkeergelegenheid op eigen terrein of op terrein dat bij uw woning hoort. 

• Als bij uw woning parkeergelegenheid hoort die u kunt huren of kopen (kelder, garage of 

terrein dat bij de woning/gebouw hoort), valt dit ook onder parkeergelegenheid op eigen 

terrein. Dan krijgt u geen parkeerontheffing. 

• Uw parkeerontheffing staat op kenteken en naam en is twee jaar geldig. 

• Bij de aanvraag moet u een kopie toevoegen van de leaseverklaring of een kopie van het 

kentekenbewijs (I) waar het kenteken en uw gegevens op staan. 

• Het aanvragen van een ontheffing kost € 27,25. 

• Wij nemen contact met u op als wij meer informatie nodig hebben. 

• Binnen 6 weken krijgt u van ons een besluit. 

 
Komt u er niet uit? 

Neem dan gerust contact op met ons Klant Contact Centrum via telefoonnummer 14 013. Zij kunnen 

u met de juiste medewerker doorverbinden. 



Bedrijven 

 

 
 

In het centrum van Baarle-Nassau (blauwe zone) moet u van maandag tot en met zaterdag van 09.00 

uur tot 18.00 uur een parkeerschijf gebruiken. U mag maximaal 2 uur parkeren. 

Een uitzondering hierop zijn de parkeerplaatsen in de Sint Annastraat naast het gemeentehuis. Hier is 

een parkeertijd van 10 minuten toegestaan. Deze parkeervakken vallen niet onder de ontheffingen 

van de blauwe zone. 

 
Zakelijke parkeerontheffing aanvragen 

Voert u werkzaamheden uit binnen de blauwe zone? Dan kunt u voor uw voertuigen een ontheffing 

aanvragen. Dit geldt bijvoorbeeld voor personen met medische beroepen, aannemers die aan een 

pand werken of glazenwassers. De volgende regels gelden bij de aanvraag: 

 
• U maakt als bedrijf regelmatig gebruik van de blauwe zone. 

• Met een ontheffing krijgt u geen vaste parkeerplaats in de blauwe zone; u mag dan alleen 

langer dan twee uur parkeren. 

• Het kenteken van het voertuig waarvoor u een parkeerontheffing aanvraagt, staat op naam 

van uw bedrijf. 

• Wij zetten Parkeerontheffingen voor bedrijven op kenteken of op voertuigomschrijving (bij 

voertuigen zonder kenteken). 

• U kunt als bedrijf voor meerdere kentekens ontheffing aanvragen. 

• Het aanvragen van een ontheffing kost € 27,25. 

• Bij de aanvraag moet u een kopie toevoegen van de Leaseverklaring of een kopie van het 

kentekenbewijs waarop het kenteken en de gegevens van uw bedrijf staan. Bij een aanvraag 

voor meerdere kentekens moet u alle bijlagen toevoegen aan één aanvraag. 

• Zet bij de opmerkingen in het formulier voor welke tijden u een ontheffing aanvraagt. Als u 

niets aangeeft, ontvangt u een bedrijfsmatige ontheffing die geldig is op maandag tot en met 

vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur. 

• Wij nemen contact met u op als wij meer informatie nodig hebben. 

• Binnen 6 weken ontvangt u van ons een besluit. 

 
Komt u er niet uit? 

Neem dan gerust contact op met ons Klant Contact Centrum via telefoonnummer 14 013. Zij 

verbinden u door met de juiste medewerker. 

Twijfelt u of een ontheffing voor de blauwe zone een oplossing voor u is? Ook dan kunt u vragen naar 

een medewerker verkeer. Hij of zij denkt graag met u mee. 


