
 

BESLUIT OP GROND VAN DE PRIVAATRECHTELIJKE REGELING ACHTERAF BETAALD PARKEREN BESLUIT OP GROND VAN DE PRIVAATRECHTELIJKE REGELING ACHTERAF BETAALD PARKEREN BESLUIT OP GROND VAN DE PRIVAATRECHTELIJKE REGELING ACHTERAF BETAALD PARKEREN BESLUIT OP GROND VAN DE PRIVAATRECHTELIJKE REGELING ACHTERAF BETAALD PARKEREN 

ALPHEN AAN DEN RIJN d.d. ALPHEN AAN DEN RIJN d.d. ALPHEN AAN DEN RIJN d.d. ALPHEN AAN DEN RIJN d.d. 18181818    maartmaartmaartmaart    2020202014141414    (nr 20(nr 20(nr 20(nr 2014141414////8299829982998299))))    

 

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op de Privaatrechtelijke regeling achteraf Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op de Privaatrechtelijke regeling achteraf Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op de Privaatrechtelijke regeling achteraf Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op de Privaatrechtelijke regeling achteraf 

betaaldbetaaldbetaaldbetaald    parkeren Alphen aan den Rijn:parkeren Alphen aan den Rijn:parkeren Alphen aan den Rijn:parkeren Alphen aan den Rijn:    

 

IIII Op grond van artikel 3 het volgende tarief en tijdvak van de vergoeding vast te stellen:Op grond van artikel 3 het volgende tarief en tijdvak van de vergoeding vast te stellen:Op grond van artikel 3 het volgende tarief en tijdvak van de vergoeding vast te stellen:Op grond van artikel 3 het volgende tarief en tijdvak van de vergoeding vast te stellen:    

 

1 De tarieven en het tijdvak voor parkeren bedragen/zijn: 

 

Parkeerdak Hoogvliet ParadijslaanParkeerdak Hoogvliet ParadijslaanParkeerdak Hoogvliet ParadijslaanParkeerdak Hoogvliet Paradijslaan    

van maandag tot en met zaterdag, per vijftien minuten of een  

gedeelte daarvan € 0,44 

  

Gebruik van deze locatie buiten genoemde tijden is niet toegestaan.  

 

Parkeergarage CastellumParkeergarage CastellumParkeergarage CastellumParkeergarage Castellum    

van maandag tot en met zaterdag van 07.00-18.00 uur, alsmede  

op vrijdag en op andere door burgemeester en wethouders  

vastgestelde dagen met koopavond van 18.00-21.00 uur,   

per vijftien minuten of een gedeelte daarvan € 0,44 

  

van maandag tot en met donderdag van 18.00-07.00 uur,  

per 30 minuten of een gedeelte daarvan € 0,44 

  

op vrijdag en op andere door burgemeester en wethouders  

vastgestelde dagen met koopavond van 21.00-07.00 uur,  

per 30 minuten of een gedeelte daarvan € 0,44 

  

van zaterdag tot en met maandag van 18.00-07.00 uur,  

per 30 minuten of een gedeelte daarvan € 0,44 

 

Parkeerdak AarhoParkeerdak AarhoParkeerdak AarhoParkeerdak Aarhof/Parkeerterrein Aarpleinf/Parkeerterrein Aarpleinf/Parkeerterrein Aarpleinf/Parkeerterrein Aarplein----oostoostoostoost    

van maandag tot en met zaterdag van 09.00-18.00 uur, alsmede  

op vrijdag en op andere door burgemeester en wethouders  

vastgestelde dagen met koopavond van 18.00-21.00 uur,   

per vijftien minuten of een gedeelte daarvan € 0,44 

  

gebruik van deze locaties buiten voornoemde tijden is toegestaan  

tegen nultarief  
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Parkeerterrein BosparkParkeerterrein BosparkParkeerterrein BosparkParkeerterrein Bospark    

op vrijdag en op andere door burgemeester en wethouders  

vastgestelde dagen met koopavond, van 18.00-21.00 uur, per   

vijftien minuten of een gedeelte daarvan € 0,44 

  

op zaterdag van 09.00-18.00 uur, per vijftien minuten of een gedeelte  

daarvan € 0,44 

  

Gebruik van deze locatie buiten genoemde tijden is niet toegestaan.  

 

2 Het tarief voor een verloren inrijkaart bedraagt: € 15,25. Hierbij dient ook de 

gebruikte parkeertijd te worden vergoed. 

 

IIIIIIII Op grond van artikel 4, vierde lid, de volgende tarieven, tijdvak van de vergoeding en Op grond van artikel 4, vierde lid, de volgende tarieven, tijdvak van de vergoeding en Op grond van artikel 4, vierde lid, de volgende tarieven, tijdvak van de vergoeding en Op grond van artikel 4, vierde lid, de volgende tarieven, tijdvak van de vergoeding en 

locaties vast te stellen:locaties vast te stellen:locaties vast te stellen:locaties vast te stellen:    

 

1 Voor de volgende parkeervoorzieningen is een abonnement verkrijgbaar: 

a Parkeergarage Castellum; 

b Parkeerdak Aarhof; 

c Parkeerterrein Aarplein-oost. 

 

2 De volgende soorten abonnementen zijn verkrijgbaar: 

a “plus”-abonnement; 

b “werkdag”-abonnement;  

c “avond”-abonnement. 

 

3 De in het vorige lid genoemde abonnementen hebben de volgende geldigheidsduur: 

a geldig op alle dagen, 24 uur per dag; 

b geldig op werkdagen (van maandag tot en met vrijdag) van 07.00-22.00 uur; 

c geldig op werkdagen van 17.00-01.00 uur. 

 

4 De volgende soorten abonnementen zijn verkrijgbaar voor de volgende 

parkeervoorziening en combinatie van parkeervoorzieningen tegen de volgende 

tarieven en per tijdvak van vergoeding: 
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Soort abonnement Parkeergarage Castellum 

Plus-abonnement €   65,09 per maand 

 € 191,20 per kwartaal 

 € 374,27 per half jaar 

 € 715,97 per jaar 

  

Werkdag-abonnement €   40,67 per maand 

 € 119,47 per kwartaal 

 € 233,85 per half jaar 

 € 447,37 per jaar 

  

Avond-abonnement €   30,50 per maand 

 €   89,59 per kwartaal 

 € 175,38 per half jaar 

 € 335,50 per jaar 

 

Soort abonnement Parkeerdak Aarhof/parkeerterrein Aarplein-oost 

Plus-abonnement €   30,50 per maand 

 €   89,59 per kwartaal 

 € 175,38 per half jaar 

 € 335,50 per jaar 

  

Werkdag-abonnement €   20,37 per maand 

 €   59,84 per kwartaal 

 € 117,13 per half jaar 

 € 224,07 per jaar 

 

5 Abonnementen zijn opzegbaar per betalingsperiode waarvoor de abonnementhouder 

heeft gekozen. 

 

6 Een abonnement voor het parkeerdak Aarhof en parkeerterrein Aarplein-oost is geldig 

voor gebruik van beide locaties. 

 

7 Abonnementen worden gefactureerd, dan wel middels automatische incasso betaald. 

 

8 Het tarief voor wegens verlies het opnieuw te verstrekken abonnementkaart (in-

/uitrijkaart) bedraagt: € 22,37. 
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9 Het tarief voor een uitrijkaart bedraagt 5 x het uurtarief. Voor culturele instellingen 

bedraagt het tarief 1,5 x het uurtarief. Voor niet-commerciële evenementenorganisaties 

bedraagt het tarief 3 x het uurtarief. 

 

10 De Parkeercoördinator is gemachtigd voor alle locaties een zo optimaal mogelijke 

verhouding te creëren tussen abonnementhouders en kortparkeerders. De 

Parkeercoördinator is hierbij gemachtigd een maximum te stellen aan het aantal uit te 

geven abonnementen (abonnementenstop in te stellen). 

 

11 Ten behoeve van een goede bedrijfsvoering van het gemeentelijke parkeerbedrijf is de 

parkeercoördinator gemachtigd personen van de gemeente en in opdracht van het 

parkeerbedrijf werkende bedrijven kosteloos toegang te verlenen tot de in artikel II, 

onder 1 genoemde locaties.  

 

IIIIIIIIIIII Op Op Op Op grond van artikel 5, eerste lid, de openingstijden vast te stellen:grond van artikel 5, eerste lid, de openingstijden vast te stellen:grond van artikel 5, eerste lid, de openingstijden vast te stellen:grond van artikel 5, eerste lid, de openingstijden vast te stellen:    

    

Parkeergarage CastellumParkeergarage CastellumParkeergarage CastellumParkeergarage Castellum    

op maandag en dinsdag 07.00-23.00 uur 

  

Van woensdag tot en met zondag 07.00-00.00 uur 

    

Parkeerdak Hoogvliet ParadijslaanParkeerdak Hoogvliet ParadijslaanParkeerdak Hoogvliet ParadijslaanParkeerdak Hoogvliet Paradijslaan    

van maandag tot en met vrijdag 08.00-21.00 uur 

  

op zaterdag 08.00-18.00 uur 

    

Parkeerterrein BosparkParkeerterrein BosparkParkeerterrein BosparkParkeerterrein Bospark    

op vrijdag en andere door burgemeester en wethouders   

aangewezen dagen met een koopavond 18.00-22.00 uur 

  

op zaterdag 08.00-18.00 uur 
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IVIVIVIV Op grond van artikel 5, tweede lid, onder b,Op grond van artikel 5, tweede lid, onder b,Op grond van artikel 5, tweede lid, onder b,Op grond van artikel 5, tweede lid, onder b,    het oproepgeld vast te stellen:het oproepgeld vast te stellen:het oproepgeld vast te stellen:het oproepgeld vast te stellen:    

 

€ 69,14. 

 

VVVV Op grond van artikel 6, eerste en tweede lid, de uitrijtijd vast te stellen:Op grond van artikel 6, eerste en tweede lid, de uitrijtijd vast te stellen:Op grond van artikel 6, eerste en tweede lid, de uitrijtijd vast te stellen:Op grond van artikel 6, eerste en tweede lid, de uitrijtijd vast te stellen:    

    

1 De uitrijtijd voor alle locaties is: 15 minuten. 

 

2 De parkeercoördinator is gemachtigd om voertuigen die niet volgens het regelement 

of deze uitvoeringsregels worden geparkeerd te voorzien van een wielklem of weg te 

slepen, op kosten van de houder/bestuurder van het voertuig. 

 

VIVIVIVI Op grond van artikel Op grond van artikel Op grond van artikel Op grond van artikel 9999::::    

    

De Parkeercoördinator is gemachtigd namens burgemeester en wethouders in die 

gevallen waarin de regeling en dit uitvoeringsbesluit niet voorzien te beslissen. 

 

VIIVIIVIIVII Slotbepalingen:Slotbepalingen:Slotbepalingen:Slotbepalingen:    

    

1 Het op 25 september 2012 vastgestelde uitvoeringsbesluit wordt ingetrokken; 

 

2 Dit besluit treedt in werking op 1 april 2014. 

    

Alle genoemde bedragen zijn inclusief B.T.W. 

 

Alphen aan den Rijn, 18 maart 2014, 

 

burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, 

de secretaris,  de burgemeester, 


