Indienen bij afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling,Team Vergunningen
Verzendadres
Gemeente Kaag en Braassem
Postbus 1
2370 AA Roelofarendsveen

AANVRAAGFORMULIER PARKEERVERGUNNING
(omgeving Lucas van Leydenlaan)
Gegevens van de aanvrager:
Naam en voorletters:

…………………………………………………………………

Burgerservicenummer: …………………………………………………………………
Straat en huisnr(s):

…………………………………………………………………

Postcode: …………..

Plaats: ………………………………………………………..

Telefoonnr.: ……………………… e-mail: ..............................................................

Gegevens omtrent de aanvraag om vergunning:
de aanvraag betreft:
een nieuwe aanvraag om een parkeervergunning
staat u bij de gemeente Kaag en Braassem ingeschreven
binnen het gebied waar het vergunningparkeren geldt:

ja / nee

is er voor dit adres reeds een parkeervergunning afgegeven:

ja / nee

beschikt u bij uw woning over parkeergelegenheid op uw eigen
terrein of over een garage:

ja / nee

een wijziging op een al verleende parkeervergunning
het kenteken ………………………… wijzigt in: …….……………………..

bijgevoegd zijn:

kentekenbewijs deel 2 of 1B
anders, nl: ……………………………………………………

Plaats:

……………………….………….………… Datum:………………………..

Handtekening aanvrager:
………………………..………………………

LEES VOOR HET INVULLEN SVP EERST DE TOELICHTING

TOELICHTING OP DE AANVRAAG OM PARKEERVERGUNNING
Wie komt in aanmerking voor een parkeervergunning
Bewoners die zijn ingeschreven op een adres zoals dat bekend staat in de gemeentelijke basisadministratie binnen het gebied en niet beschikken over een
eigen parkeergelegenheid. Het kenteken van het voertuig waarvoor een vergunning wordt aangevraagd moet op naam van de aanvrager te staan. Een kopie
van het kentekenbewijs deel 2 of 1B dient bij de aanvraag te worden gevoegd.
Indien u een buitenlands kentekenbewijs heeft dient tevens een kopie van de
legitimatie bijgevoegd te worden.
Per huisadres worden maximaal twee vergunningen verstrekt. Voor de huishoudens in het gebied zijn 47 parkeervergunningen beschikbaar.
Voor leasevoertuigen of voertuigen van de werkgever gelden aparte regels nl.
kentekenbewijs deel 2 of 1B en een contract c.q. verklaring waaruit blijkt, dat u de
enige bestuurder of bestuurster bent.
Gebruik van de parkeervergunning binnen het gebied
Met de bewonersvergunning kunt u parkeren binnen het geldende gebied:
1. op plaatsen die bestemd zijn voor vergunninghouders (en die ook als zodanig
zijn aangegeven (blauw bord met witte P en tekst vergunninghouders);
2. op de tijden dat vergunningparkeren geldt.
Het geldende gebied voor vergunningparkeren:
U staat ingeschreven op één van de volgende adressen:
- Breitnerlaan 2 t/m 52 (even);
- Lucas van Leydenlaan 10 t/m 16 (even)
- Pieter Brueghellaan 1,3 en 5
- Jacob Marislaan 1,2 en 3
- Vincent van Goghlaan 1
U maakt gebruik van één van de parkeervakken aan de Lucas van Leydenlaan.
Zie hiervoor de kaart aan de achterzijde.
De tijden dat het vergunningparkeren geldt:
alle dagen van de week met uitzondering van maandag tot en met vrijdag tussen
09.00 en 16.00 uur.

