Beleidsregels betaald parkeren
vrachtauto's en autobussen
gemeente Hardinxveld-Giessendam
Regels en bepalingen voor de aanvraag en toekenning van een parkeerplek op de betaalde en door de
gemeente geëxploiteerde parkeerplaatsen voor vrachtauto's en autobussen in Hardinxveld-Giessendam.

Hoofdstuk 1 Algemeen
Artikel 1 Begripsbepaling
1.

Gemeente: de gemeente Hardinxveld-Giessendam, verhuurder van parkeerplekken op de
parkeerplaatsen voor vrachtauto's en autobussen.

2.

Aanvrager: de aanvrager van een huurovereenkomst voor het gebruik van de parkeerplaatsen voor
vrachtauto's en autobussen.

3.

Huurovereenkomst: hetgeen de huurder en verhuurder overeenkomen voor het gebruik van de
parkeerplaatsen voor vrachtauto's en autobussen voor een periode van maximaal 10 jaar.

4.

Parkeerplek: een plek of parkeervak op een parkeerplaatsen voor vrachtauto's en autobussen
geschikt voor het parkeren van één vrachtauto met aanhangwagen of autobus.

5.

Parkeerplaats Buitenweistraat: de parkeerplaats voor huurders van een parkeerplek voor
vrachtauto's en autobussen aan de Buitenweistraat op Bedrijventerrein Boven-Hardinxveld.

6.

Parkeerplaats Havenstraat: de parkeerplaats voor huurders van een parkeerplek voor vrachtauto's
en autobussen aan de havenstraat in de gemeentehaven op bedrijventerrein Boven-Hardinxveld.

7.

Huurder: de persoon waarmee de verhuurder een huurovereenkomst is aangegaan voor het
gebruik van de parkeerplaatsen voor vrachtauto's en autobussen.

8.

Vrachtauto: motorvoertuig, niet ingericht voor het vervoer van personen, waarvan de toegestane
maximum massa meer bedraagt dan 3500 kg (RVV 1990).

9.

Autobus: motorvoertuig, ingericht voor het vervoer van meer dan acht personen, de bestuurder
daaronder niet begrepen (RVV 1990).

10. Aanhangwagens: voertuigen die door een voertuig worden voortbewogen of kennelijk bestemd zijn
om aldus te worden voortbewogen, alsmede opleggers (RVV 1990).
11. Voertuigen: fietsen, bromfietsen, gehandicaptenvoertuigen, motorvoertuigen, trams en wagens.
(RVV 1990)
12. Sleutelset: Een tweetal sleutels die verstrekt worden aan de huurder na ondertekening van
huurovereenkomst.
13. Huurprijs: het bedrag dat de huurder aan de verhuurder betaald voor het gebruik van de
parkeerplaats. Het start tarief is € 780.-, per plek per jaar. Jaarlijks te indexeren op basis van de
consumentprijsindex.

Artikel 2 Reikwijdte

1.

De beleidsregels zijn van toepassing op alle chauffeurs van vrachtauto's en autobussen.

Artikel 3 Doelgroepen
1.

Een aanvrager komt alleen in aanmerking voor een parkeerplek op een parkeerplaats voor
vrachtauto's en autobussen indien hij behoort tot één van de volgende doelgroepen:
a.

Chauffeurs met 1 vrachtauto of autobus in eigendom die uitsluitend werkzaam zijn als
zelfstandig chauffeur en woonachtig zijn in de gemeente Hardinxveld-Giessendam.

b.

Chauffeurs woonachtig in Hardinxveld-Giessendam en werkzaam als chauffeur van een
vrachtauto of autobus bij een bedrijf dat gevestigd is buiten de gemeente HardinxveldGiessendam.

c.

Eigenaar van, of in dienst van een kleine bedrijf, gevestigd in Hardinxveld-Giessendam
met maximaal 3 vrachtauto's en/of autobussen in eigendom.

Hoofdstuk 2 Parkeren
Artikel 4 Locaties
1.

De gemeente legt een parkeerplaats voor vrachtauto's en autobussen aan op de Buitenweistraat op
Bedrijventerrein Boven-Hardinxveld (capaciteit 20 parkeerplekken) en exploiteert deze
parkeerplaats, bij voldoende belangstelling, voor een periode van maximaal 10 jaar (zie tekening
bijlage 1).

2.

Indien er na de inschrijvingsronde in april 2018 een tekort aan plekken ontstaat op de
parkeerplaats voor vrachtauto's en autobussen aan de Buitenweistraat zorgt de gemeente voor een
uitwijklocatie met een tijdelijk karakter aan de Havenstraat in de gemeentehaven van
Bedrijventerrein Boven-Hardinxveld (capaciteit 13 parkeerplekken) (bijlage 2).

3.

De parkeerplaats voor vrachtauto's en autobussen aan de Havenstraat in de gemeentehaven wordt
opgeheven zodra:
a.

Een parkeerplaats voor vrachtauto's en autobussen beschikbaar komt in BenedenHardinxveld.

b.

Dit noodzakelijk is vanwege activiteiten in het kader van de herstructurering van de
gemeentehaven.

c.

De parkeerplaats aan de Buitenweistraat (weer) voorziet in de totale behoefte aan
parkeerplekken voor vrachtauto's en autobussen.

Artikel 5 Parkeren
1.

Het is de huurder uitsluitend toegestaan zijn of haar vrachtauto of autobus te parkeren op de aan
de huurder persoonlijk toegewezen parkeerplek.

2.

Het is alleen toegestaan met toestemming van de gemeente een ander voertuig dan die van de
huurder op de aan de huurder toegewezen parkeerplek te parkeren.

3.

Het is niet toegestaan vrachtauto's welke route plichtige gevaarlijke stoffen vervoeren te parkeren
op de parkeerplaatsen voor vrachtauto's en autobussen, tenzij met toestemming van verhuurder.
De gemeente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor op het terrein
geparkeerde vrachtauto's welke gevaarlijke stoffen vervoeren.

Hoofdstuk 3 Procedure
Artikel 6 Inschrijven

1.

Belangstellenden voor een parkeerplek op de parkeerplaats voor vrachtauto's en autobussen
kunnen zich inschrijven door een inschrijfformulier (zie bijlage 3) in te vullen en dit formulier naar
de gemeente te verzenden.

2.

De gemeente controleert de inschrijvingen op volledigheid en of zij in aanmerking komen voor een
parkeerplek op basis van de doelgroepen. Inschrijvingen die niet volledig zijn of niet tot de
doelgroepen behoren worden niet in behandeling genomen.

Artikel 7 Toewijzen/loten
1.

Bij 20 of minder inschrijvingen verdeelt de gemeente, op eigen inzicht en zo nodig in overleg, de
beschikbare parkeerplekken op de parkeerplaats voor vrachtauto's en autobussen aan de
Buitenweistraat onder de inschrijvingen.

2.

Bij meer dan 20 inschrijvingen, maar minder dan 34 inschrijvingen, vindt verloting plaats waarbij
aan de eerste 20 chauffeurs die worden geloot een plaats wordt toebedeeld aan de
Buitenweistraat. Chauffeurs die niet zijn ingeloot voor een plaats aan de Buitenweistraat krijgen
een parkeerplek aan de Havenstraat op de parkeerplaats in de gemeentehaven toegewezen.

3.

Bij 34 of meer inschrijvingen zal de procedure zoals beschreven onder “b“ plaatsvinden met dien
verstande dat chauffeurs die worden uitgeloot op een wachtlijst worden geplaatst. De volgorde van
de wachtlijst wordt bepaald door middel van loting.

4.

De gemeente is te allen tijde vrij huurders een andere parkeerplek toe te wijzen.

Artikel 8 Wachtlijst
1.

Nieuwe inschrijvingen, na april 2018, worden op volgorde van inschrijving op de wachtlijst
geplaatst.

2.

De parkeerplaats aan de Buitenweistraat wordt als eerste gevuld en blijft zolang er vraag naar is
zoveel mogelijk gevuld voor een periode van maximaal 10 jaar. Indien er een plek vrijkomt op de
parkeerplaats aan de Buitenweistraat kan de gemeente een huurovereenkomst voor een
parkeerplek de Havenstraat laten vervallen en een parkeerplek aan de Buitenweistraat toewijzen.
Vrijgekomen plekken aan de Havenstraat worden in principe niet opgevuld.

3.

Als er een parkeerplek vrijkomt op de parkeerplaats voor vrachtauto's en autobussen aan de
Buitenweistraat en op de parkeerplaats aan de Havenstraat zijn geen parkeerplekken meer bezet,
wijst de gemeente deze parkeerplek toe aan de chauffeur bovenaan de wachtlijst.

Hoofdstuk 4 Huurovereenkomst
Artikel 9 De huurovereenkomst
1.

Na de inschrijving, loting of bij het vrijkomen van een parkeerplek ontvangen chauffeurs een
uitnodiging voor ondertekening van een huurovereenkomst.

2.

Een huurovereenkomst wordt alleen ondertekend bij inlevering van een volledig ingevuld
machtigingsformulier (bijlage 5) en op vertoning van een geldig identiteitsbewijs.

3.

Een huurovereenkomst geeft recht op 1 persoonlijke, door de gemeente toegewezen en
genummerde parkeerplek.

4.

De huurovereenkomst is niet overdraagbaar en strik persoonlijk.

Artikel 10 Toegang
1.

Bij ondertekening van de huurovereenkomst op het gemeentehuis ontvangt de huurder een
huurbewijs en sleutelset (sleutel en reservesleutel) voor het valhek op de aan hem of haar

toegewezen parkeerplek op de parkeerplaats voor vrachtauto's en autobussen aan de
Buitenweistraat of Havenstraat.
2.

Huurder is verplicht het huurbewijs te allen tijde zichtbaar achter de voorruit van het geparkeerde
voertuig te plaatsen,

Artikel 11 Looptijd
1.

De huurovereenkomst voor een parkeerplek aan de Buitenweistraat wordt aangegaan voor een
periode van maximaal 10 jaar eindigt op 31-12-2027. De huurovereenkomsten voor parkeerplekken
aan de Havenstraat kennen een tijdelijk karakter en hebben een kortere looptijd.

Artikel 12 Wijzigen huurovereenkomst
1.

Wijzigingen ten aanzien van de huurovereenkomst dienen minimaal twee weken voor de wijzigingen
van kracht zijn, te worden doorgegeven aan de gemeente door het invullen van een
wijzigingsformulier (bijlage 4). Huurders zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens
op de huurovereenkomst op het moment dat de wijzigingen in werking treden.

Artikel 13 Opzeggen/beëindigen
1.

In de huurovereenkomst is omschreven wanneer en hoe de huurder en verhuurder (met
onmiddellijke ingang) de huurovereenkomst kunnen opzeggen of beëindigen.

Artikel 13 Huurprijs
1.

De huurprijs voor 1 parkeerplek op de parkeerplaats voor vrachtauto's en autobussen is € 780,(excl. BTW) per jaar.

2.

De huurprijs voor een parkeerplek wordt jaarlijks per 1 april geïndexeerd op basis van de
consumentenprijsindex, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De prijs
wordt rekenkundig afgerond op hele bedragen. (voorbeeld: € 1,49 = € 1,00)

Artikel 14 Betaling
1.

De huurprijs voor een parkeerplek wordt geïnd door middel van een automatische incasso. Dit kan
of:
a.

jaarlijks door een eenmalige betaling van de huurprijs (1e jaar € 780,- (excl. BTW));

b.

maandelijks een gedeeltelijke afschrijving van de huurprijs (1e jaar 12 x € 65,- (excl.
BTW)).

2.

Betaling van de huurprijs vindt elk jaar voor 1 april of elke maand bij vooruitbetaling plaats.

Hoofdstuk 5 Overige bepalingen
Artikel 15 Hardheidsclausule
1.

In gevallen waarin de beleidsregels niet voorzien beslist het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam.

Artikel 16 Inwerkingtreding en citeertitel
1.

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na publicatie.

2.

Dit reglement wordt aangehaald als: ‘beleidsregels betaald parkeren vrachtauto's en autobussen
gemeente Hardinxveld-Giessendam’.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente HardinxveldGiessendam op 3 juli 2018.

Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam,
de secretaris,

de burgemeester,

drs. Robert ’t Hoen MPM

Dirk A. Heijkoop

Bijlagen:
1.

Parkeerplaats voor vrachtauto's en autobussen Buitenweistraat

2.

Parkeerplaats voor vrachtauto's en autobussen Havenstraat

3.

Inschrijfformulier

4.

Wijzigingsformulier

5.

Machtigingsformulier

Bijlage 1: Parkeerplaats voor vrachtauto's en autobussen Buitenweistraat (niet op schaal)

Bijlage 2: Parkeerplaats voor vrachtauto's en autobussen Havenstraat (niet op schaal)

Bijlage 3: Inschrijfformulier

Inschrijfformulier betaalde parkeerplek voor vrachtauto's en
autobussen
Gegevens chauffeur
Persoonsgegevens
Geslacht

: ……………………………………………………………

Voorletter(s)

: ……………………………………………………………

Achternaam

: ……………………………………………………………

Geboortedatum

: ……………………………………………………………

Contactgegevens
Adres
-

Straat + huisnummer

-

Postcode

-

Woonplaats

E-mail

: ……………………………………………………………
: …………………………………………………………….
: …………………………………………………………….

: …………………………………………………………….

Telefoonnummer
Telefoonnummer(2)

: …………………………………………………………….
: …………………………………………………………….

Gegevens bedrijf
Bedrijfsnaam

: ……………………………………………………………..

Naam contactpersoon:

: ……………………………………………………………..

Aantal vrachtauto's in bedrijf

: .…………………………………………………………….

Adres
-

Straat + huisnummer

-

Postcode

-

Plaats

Contactgegevens

: ……………………………………………………………..
: …………………………………………………………….
: …………………………………………………………….

-

E-mail

-

Telefoonnummer

: .…………………………………………………………….
: .…………………………………………………………….

Gegevens vrachtauto/autobus
Vrachtauto/autobus:
-

Kenteken

: ………………………………………………………………

-

Merk + type

-

Totale lengte (incl. aanhanger) : ………………………………………………………..meter

-

Lading (meest voorkomend)

: ………………………………………………………………

: ………………………………………………………………

Opmerkingen
Opmerkingen, tijden, eventuele bijzonderheden
: ………………………………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………
: ………………………………………………………………
: ………………………………………………………………

Betaling
Termijn

: MAANDELIJKS /JAARLIJKS
(doorhalen wat niet van toepassing is)

Ondertekening
Hierbij verklaar ik dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Aanvrager:
Datum
Plaats

Handtekening

: ………………………………………………………………
: ………………………………………………………………

: ………………………………………………………………

Alleen invullen indien betaling via bedrijf:

Datum

: ………………………………………………………………

Plaats

: ………………………………………………………………

Naam

: ………………………………………………………………

Functie

: ………………………………………………………………

Handtekening

: ………………………………………………………………

Bijlage 4: formulier WIJZIGEN huurovereenkomst

Wijzigingsformulier betaalde parkeerplek voor vrachtauto's
en autobussen
Alleen de gewijzigde onderdelen invullen!
Gegevens chauffeur
Persoonsgegevens
Geslacht

: ……………………………………………………………

Voorletter(s)

: ……………………………………………………………

Achternaam

: ……………………………………………………………

Geboortedatum

: ……………………………………………………………

Contactgegevens
Adres
-

Straat + huisnummer

-

Postcode

-

Woonplaats

E-mail

: ……………………………………………………………
: …………………………………………………………….
: …………………………………………………………….

: …………………………………………………………….

Telefoonnummer
Telefoonnummer(2)

: …………………………………………………………….
: …………………………………………………………….

Gegevens bedrijf
Bedrijfsnaam

: ……………………………………………………………..

Naam contactpersoon:

: ……………………………………………………………..

Aantal vrachtauto's in bedrijf

: .…………………………………………………………….

Adres
-

Straat + huisnummer

-

Postcode

-

Plaats

Contactgegevens

: ……………………………………………………………..
: …………………………………………………………….
: …………………………………………………………….

-

E-mail

-

Telefoonnummer

: .…………………………………………………………….
: .…………………………………………………………….

Gegevens vrachtauto/autobus
Vrachtauto/autobus:
-

Kenteken

: ………………………………………………………………

-

Merk + type

-

Totale lengte (incl. aanhanger) : ………………………………………………………..meter

-

Lading (meest voorkomend)

: ………………………………………………………………

: ………………………………………………………………

Opmerkingen
Opmerkingen, tijden, eventuele bijzonderheden
: ………………………………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………
: ………………………………………………………………
: ………………………………………………………………

Betaling
Termijn

: MAANDELIJKS /JAARLIJKS
(doorhalen wat niet van toepassing is)

Ondertekening
Hierbij verklaar ik dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Aanvrager:
Datum
Plaats

Handtekening

: ………………………………………………………………
: ………………………………………………………………

: ………………………………………………………………

Alleen invullen indien betaling via bedrijf:

Datum

: ………………………………………………………………

Plaats

: ………………………………………………………………

Naam

: ………………………………………………………………

Functie

: ………………………………………………………………

Handtekening

: ………………………………………………………………

Bijlage 5: Machtigingsformulier

