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PARKEREN 
doe je zo!



Bezoek in het vergunningengebied

Bezoek van bewoners binnen het 
vergunningengebied kan gebruik maken 
van een bezoekersvergunning. Met deze 
vergunning is het mogelijk om uw bezoek 
tegen een lager tarief te laten parkeren. 
De bezoekersvergunning werkt digitaal 
op kenteken en heeft de kraskaart 
vervangen. U kunt online of via een app 
betalen, of u kunt met de parkeerpas bij 
de parkeerautomaat betalen. 

Voorwaarden

Om een bezoekersvergunning aan te 
kunnen vragen moet u ingeschreven 
staan op een woonadres binnen het 
vergunningengebeid. Per woonadres 
kan er één bezoekersvergunning worden 
aangevraagd.

Parkeerbeleid

Parkeerbeheer Bergen op Zoom voert 
het Parkeerbeleid uit dat is vastgesteld 
door de gemeenteraad en het college 
van burgemeester en wethouders. Het 
volledige beleid met alle voorwaarden 
staat op de website: 
www.parkerenbergenopzoom.nl/
parkeerbeleid.

BEZOEKERSVERGUNNING



Digitale bezoekersvergunning 

Een digitale bezoekersvergunning kunt 
u online aanvragen via de E-service op 
www.parkerenbergenopzoom.nl/E-service. 
Om in te loggen heeft u een DigiD nodig. 
Als u deze niet heeft, dan kunt u deze 
aanvragen via www.digid.nl. 

Voor het aanvragen van uw digitale 
bezoekersvergunning in de E-service 
doorloopt u een aantal stappen 
waarna de aanvraag wordt afgerond. 
Na uw aanvraag krijgt u persoonlijke 
inloggegevens waarmee u de digitale 
bezoekersvergunning online op 
mijn.gemeenteportaal.nl of via de 
Desyde ParkApp moet activeren. Hier moet 
u zich registreren als gebruiker, indien u 
nog geen account heeft. Voeg vervolgens 
uw bezoekersvergunning toe aan uw 

account. Online of via de app kunt u uw 
parkeertegoed opwaarderen en betalen 
via iDeal of creditcard. U kunt per dag 
uw bezoek met het betreffende kenteken 
online of via de app aanmelden met een 
maximum van 10 bezoekers per dag. Het 
bezoekerstarief wordt van uw tegoed 
afgeschreven. 

Parkeerpas

Als u niet over digitale middelen beschikt, 
dan kunt u de parkeerpas aanschaffen. 
Deze pas kunt u bij de parkeerautomaat 
invoeren, waarna u het betreffende 
kenteken invoert. Vervolgens betaalt u per 
dag het bezoekerstarief met muntgeld, 
pinpas of creditcard. Op de parkeerpas 
staat geen tegoed. De parkeerpas is 
alleen verkrijgbaar bij de servicebalie van 
Parkeerbeheer.

BEZOEKERS 
VERGUNNINGENGEBIED 
 
Woont u in sector 1, 2, 3 of 4, dan mag 
uw bezoek parkeren in de reguliere 
parkeervakken binnen de sectoren 2, 
3 en 4 zoals aangegeven in het zone- 
en sectorenoverzicht. Parkeren in het 
centrumgebied ofwel sector 1, is met 
gebruik van de bezoekersvergunning 
niet mogelijk. Woont u in sector 5, dan 
mag uw bezoek parkeren in de reguliere 
parkeervakken binnen deze sector. Parkeren 
in de parkeervakken voor kortparkeren 
is met de bezoekersvergunning niet 
toegestaan. Deze parkeervakken zijn 
aangeduid met blauwe borden.

Tarieven

Het aanvragen van een digitale 
bezoekersvergunning en het online of 
via de app beheren is gratis. U betaalt de 
parkeeracties online of via de app. Het 
is ook mogelijk om de parkeeracties bij 
de parkeerautomaat te betalen. Hiervoor 
heeft u een parkeerpas nodig, deze kost 
eenmalig €10,-. 

In sector 2, 3 en 4 betaalt u per 
parkeeractie € 2,- per dag. In sector 5 
betaalt u per parkeeractie € 1 per dag.







Onder de knop 
E-service kunt 
u vergunningen 
aanvragen, 
wijzigen en 
betalen.



GAGELDONK-WEST
GAGELDONK-OOST

WARANDE-WEST
HET GLACIS

KIJK IN DE POT

HET FORT

LAGE MEREN

CENTRUM

HAVENKWARTIER

VESTINGGRONDEN-ZUID

Anton van Duin-
kerken park

Badstrand

3

1

2

4

VESTINGGRONDEN-NOORD

5

ZONE- EN SECTORENOVERZICHT

Bezoekerstarief
Sector Tarief

2 3 4 € 2,00 per dag

5 € 1,00 per dag

Tarieven worden jaarlijks vastgesteld.
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CONTACTGEGEVENS

Openingstijden 

 Maandag t/m vrijdag   9:00 – 14:00 vrije inloop servicebalie
Maandag t/m vrijdag   9:00 – 17:00 telefonisch bereikbaar

Parkeerbeheer Bergen op Zoom
 
Coehoornparkstraat 20 
4611 BK Bergen op Zoom
0164 – 66 09 00
info@parkerenbergenopzoom.nl
www.parkerenbergenopzoom.nl


