Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk;
gelet op artikel 2 van de Parkeerverordening Noordwijk 2020 en artikel 10 van de Verordening Parkeerbelasting
Noordwijk 2020;
besluit:
vast te stellen het:
Aanwijzingsbesluit Parkeerbelastingen Noordwijk 2020
Artikel 1 Plaatsen betaald parkeren
Aan te wijzen als plaatsen waar tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de
Verordening parkeerbelasting Noordwijk 2020 mag worden geparkeerd: alle openbaar toegankelijke
parkeerplaatsen in de straten en op de wegen, weggedeelten en parkeerterreinen vermeld in onderstaande tabel:
STRATEN/WEGEN/WEGGEDEELTEN/PARKEERTERREINEN:
Abraham van Royenstraat - parkeerterrein nummers 2 tot en met 14

GEBIED BETAALD
PARKEREN¹
groen

Abraham van Royenstraat - even nummers 24 t/m 50 en oneven nummers 1 t/m 91

oranje

Abraham van Royenstraat - even nummers 92 t/m 108 en oneven nummers 95 t/m 101

groen

Albert Verweystraat

oranje

Beatrixstraat

oranje

Beethovenweg vanaf Koningin Astrid Boulevard tot aan Ligusterweg

groen

Binnenweg

oranje

Bosweg

oranje

Daniël Noteboomstraat

oranje

De Grent

oranje

De Lighof

oranje

De Ruyterstraat

oranje

Dobbelmannduin

oranje

Duinweg vanaf Nieuwe Zeeweg tot aan Hoogwakersbosstraat

oranje

Egbert de Grootstraat

oranje

Emmaweg

oranje

Extersslop

oranje

Golfbaan ter hoogte van Wantveld tussen Hoogwakersbosstraat en Oranje Nassaustraat

groen

Golfbaan tussen Quarles van Uffordstraat en Hoogwakersbosstraat

groen

Golfweg

oranje

Henriëtte Roland Holststraat

oranje

Hooge Duin

oranje

Hoogwakersbosstraat

oranje

Huis ter Duinstraat - oneven nummers 1 t/m 1c (ventweg) en even nummers 2 t/m 38

groen

Huis ter Duinstraat - even nummers 40 t/m 66 en oneven nummers 5 t/m 33

oranje

Irenestraat

oranje

Jacques Urlusstraat

oranje

Jan Kroonsplein

groen

Jan van Henegouwenweg

oranje

Julianastraat

oranje

¹zie kaart Gebied betaald parkeren

Karel Doormanstraat

oranje

Katenblankweg

oranje

Kloosterplein

groen

Koningin Astrid Boulevard (inclusief parkeerterreinen in Zeereep)

groen

Koningin Wilhelmina Boulevard

groen

Lage Wurft

groen

Langevelderslag

blauw

Leon Senfstraat

oranje

Ludolph Berkemeierstraat

oranje

Maarten Kruytstraat

groen

Margrietstraat

oranje

Marijkestraat

oranje

Nicolaas Barnhoornweg

oranje

Nieuwe Zeeweg even nummers 62 t/m 92 en oneven nummers 67 t/m 83

groen

Noordzeestraat

groen

Northgodreef ter hoogte van Groot Hoogwaak

groen

Olieburg

groen

Oranje Nassaustraat

oranje

Oude Zeeweg - even nummers 60 t/m 88 en oneven nummers 51 t/m 63

oranje

Palaceplein

groen

Parallel Boulevard

groen

Picképlein

oranje

Piet Heinplein

oranje

Piet Heinstraat

oranje

Pieternelweg

oranje

Prins Bernhardstraat

oranje

Prins Hendrikweg

oranje

Quarles van Uffordstraat

oranje

Raadhuisstraat

groen

Schoolstraat

oranje

Schuitengat

groen

Stijntjesduinstraat

oranje

Toekomststraat

oranje

Trompstraat

oranje

Van Galenstraat

oranje

Van Hardenbroekweg

oranje

Van Speijkstraat

oranje

Vuurtorenplein

groen

Wantveld

groen

Willem Alexanderpark

oranje

Witte de Withstraat

oranje

Zoutmanstraat

oranje

¹Gebied Betaald parkeren
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GEBIEDSKENMERK

REGULERINGSTIJD

Groen

7 dagen per week
van 09.00 tot 21.00 uur

Oranje

7 dagen per week
24 uur per dag

Dagkaart: Wantveld, Golfbaan t.h.v.Wantveld,
Northgodreef t.h.v. Groot Hoogwaak, Kon. Astrid Blvd
(incl. parkeerterreinen in Zeereep), Beethovenweg
Blauw

7 dagen per week
van 09.00 – 21.00 uur
7 dagen per week
24 uur per dag

Artikel 2 Tijdstippen betaald parkeren
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TARIEF
€ 0,10 per 6 minuten voor het eerste en het tweede uur,
daarna € 0,10 per 2 minuten
€ 0,10 per 2 minuten
Dagkaart € 10,00 per dag

€ 0,10 per 6 minuten voor het eerste en het tweede uur,
daarna € 0,10 per 2 minuten - Dagkaart € 5,00 per dag

De betaalplicht op alle in artikel 1 van dit besluit aangeduide plaatsen geldt per betaald parkeergebied op de
volgende tijdstippen:
GEBIED
Groen
Oranje
Blauw

REGULERINGSDAGEN
7 dagen per week
7 dagen per week
7 dagen per week

REGULERINGSTIJDEN
09.00 – 21.00 uur
24 uur per dag
24 uur per dag

Artikel 3 Plaatsen waar met een vergunning mag worden geparkeerd
Aan te wijzen als plaatsen waar mede met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de
Verordening parkeerbelasting Noordwijk 2020 mag worden geparkeerd, alsmede straten zonder
parkeergelegenheid waarvan belanghebbenden in aanmerking kunnen komen voor een parkeervergunning als
bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Parkeerverordening Noordwijk 2020: alle openbaar toegankelijke
parkeerplaatsen in de straten en op de wegen, weggedeelten en parkeerterreinen vermeld in onderstaande tabel,
inclusief de direct op die wegen en weggedeelten uitwegende percelen met de daarop gelegen gebouwen:
STRATEN/WEGEN/WEGGEDEELTEN/PARKEERTERREINEN:

Abel Tasmanstraat

GEBIED
PARKEREN MET
PARKEERVERGUNNING²
paars

Abraham van Royenstraat - parkeerterrein nummers 2 tot en met 14

turquoise

Abraham van Royenstraat - even nummers 24 t/m 50 en oneven nummers 1 t/m 91

paars

Abraham van Royenstraat - even nummers 92 t/m 108 en oneven nummers 95 t/m 101

turquoise

Adelaert

geel

Albert Verweystraat

paars

Beatrixstraat

paars

Beethovenweg vanaf Koningin Astrid Boulevard tot aan Ligusterweg

turquoise

Beyaert

geel

Binnenweg

paars

Bomstraat

paars

Bosweg

paars

Cleypad

paars

Daniël Noteboomstraat

paars

De Grent

paars

De Lighof

paars

De Ruyterstraat

paars

Dobbelmannduin

paars

Duindistel

turquoise

Duinroos

turquoise

Duinweg vanaf Nieuwe Zeeweg tot aan Hoogwakersbosstraat

paars

Duinwijck

turquoise

Egbert de Grootstraat

paars

²zie kaart Gebied parkeren met parkeervergunning
Emmaweg

paars

Extersslop

paars

Gasthuissteeg

paars
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Golfbaan ter hoogte van Wantveld, tussen Hoogwakersbosstraat en Oranje Nassaustraat

turquoise

Golfbaan, tussen Quarles van Uffordstraat en Hoogwakersbosstraat

paars

Golfweg

paars

Gravendijck vrachtwagen- autobusparkeerterrein

bruin

Heemborghpromenade

geel

Henriëtte Roland Holststraat

paars

Hoofdstraat

paars

Hooge Duin

paars

Hoogwakersbosstraat

paars

Houtmanstraat

paars

Huis ter Duinstraat - oneven nummers 1 t/m 1c

turquoise

Huis ter Duinstraat - even nummers 2 t/m 66 en oneven nummers 5 t/m 33

paars

Irenestraat

paars

Jacques Urlusstraat

paars

Jan Kroonsplein

turquoise

Jan van Henegouwenweg

paars

Julianastraat

paars

Karel Doormanstraat

paars

Katenblankweg

paars

Kloosterplein

rood

Koningin Astrid Boulevard (exclusief parkeerterreinen in Zeereep)

turquoise

Koningin Astrid Boulevard - parkeerterreinen in Zeereep

geel

Koningin Wilhelmina Boulevard

geel

Langevelderslag

geel

Lage Wurft

geel

Leon Senfstraat

paars

Les Dunes

turquoise

Ludolph Berkemeierstraat

paars

Maarten Kruytstraat

turquoise

Marevista

turquoise

Margrietstraat

paars

Marijkestraat

paars

Maritima

turquoise

Nicolaas Barnhoornweg

paars

Nieuwe Zeeweg – even nummers 62 t/m 92 en oneven nummers 67 t/m 83

paars

Noordzeestraat

geel

Northgodreef ter hoogte van Groot Hoogwaak

paars

Olieburg

geel

Oranje Nassaustraat

paars

Oude Zeeweg - even nummers 60 t/m 88 en oneven nummers 51 t/m 63

paars

Palaceplein

geel
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Parallel Boulevard

paars

Picképlein

paars

Piet Heinplein

paars

Piet Heinstraat

paars

Pieternelweg

paars

Prins Bernhardstraat

paars

Prins Hendrikweg

paars

Quarles van Uffordstraat

paars

Raadhuisstraat

rood

Reinout

paars

Residence Astrid

turquoise

Ritsaert

paars

Rudolph Tappenbeckweg

turquoise

Seehorst

turquoise

Schoolstraat

paars

Scholsteeg

paars

Schuitengat

geel

Slop van Delft

paars

Stijntjesduinstraat

paars

Strandwijck

turquoise

Toekomststraat

paars

Trompstraat

paars

Van Galenstraat

paars

Van Hardenbroekweg

paars

Van Speijkstraat

paars

Vuurtorenplein

paars

Wantveld

turquoise

Willem Alexanderpark

paars

Witte de Withstraat

paars

Writsaert

paars

Zeereep

paars

Zeewijck

turquoise

Zilkerduinweg vrachtwagen- autobusparkeerterrein

groen

Zoutmanstraat

paars
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²Gebied Parkeren met parkeervergunning

GEBIEDSKLEUREN

SOORT VERGUNNING
Bewonersparkeervergunning, Bedrijvenparkeervergunning
A, Inwonersparkeervergunning
Bezoekersparkeervergunning

Bedrijvenparkeervergunning B

Functionele parkeervergunning

Vrachtwagen -autobusvergunning
Wantveld, Golbaan t.h.v. Wantveld, Kon. Astrid Blvd. (incl.
parkeerterreinen Zeereep), Beethovenweg, Bosweg,
Northgodreef t.h.v. Groot Hoogwaak, Oude Zeeweg
(tussen nrs. 60 t/m 88 en 51 t/m 63), Picképlein.

Hotelparkeervergunning
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Artikel 4 Tijdstippen parkeren met parkeervergunning
De vergunningplicht op alle in artikel 2 van dit besluit aangeduide plaatsen geldt per vergunninggebied op de
volgende tijdstippen:
GEBIED
Turquoise
Geel
Paars
Rood

REGULERINGSDAGEN
7 dagen per week
7 dagen per week
7 dagen per week
7 dagen per week

REGULERINGSTIJDEN
09.00 – 21.00 uur
09.00 – 21.00 uur
24 uur per dag
09.00 – 21.00 uur

Artikel 5 Wijze van betalen; aangifte bij parkeerapparatuur; parkeren met parkeervergunning
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ter zake van het betaald parkeren geschiedt het in werking stellen van de parkeerapparatuur door het
inwerpen van muntstukken van € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00, € 2,00, dan wel door middel van saldo op een
rekeninggebonden kaart of contactloos betalen.
Er dienen ten minste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur te worden geworpen als nodig zijn en/of er
dient voldoende saldo te staan op de rekening waaraan de rekening-gebonden kaart is gekoppeld, als nodig
is om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren.
De aangifte is pas voltooid nadat de belastingplichtige het verkregen betalingsbewijs op de juiste wijze
zichtbaar en leesbaar op het dashboard van het geparkeerde voertuig heeft gelegd, dan wel op andere wijze
zichtbaar en leesbaar in of op het voertuig heeft aangebracht bij het ontbreken van een dashboard.
In afwijking van het bepaalde onder het eerste lid kan het in werking stellen van de parkeerapparatuur ook
plaatsvinden door het inloggen via een telefoon of een ander communicatiemiddel op de centrale computer
van één van de providers waarmee de gemeente Noordwijk een overeenkomst heeft gesloten. Hiertoe dient
de belastingplichtige geregistreerd te zijn bij en te beschikken over een geldige parkeerkaart van zijn of haar
provider. Deze kaart dient op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het
motorvoertuig te worden aangebracht. De aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige door de
gebiedscode telefonisch door te geven aan zijn of haar provider. Daarnaast neemt de belastingplichtige de
overige voorwaarden van zijn of haar provider in acht. De aangifte is pas voltooid nadat de belastingplichtige
deze werkwijze heeft gevolgd en aan deze voorwaarden is voldaan. Wanneer niet aan voornoemde
voorwaarden is voldaan, wordt de belasting geheven bij wege van aangifte overeenkomstig het bepaalde in
het eerste lid van artikel 6 van de Verordening parkeerbelasting Noordwijk 2020 en geldt de betalingstermijn
zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 8 van die verordening.
Indien wordt geparkeerd met een geldige parkeervergunning, is de aangifte pas voltooid indien deze
geschiedt op de wijze zoals gesteld in artikel 4, vierde lid, onderdeel a en b van de Parkeerverordening
Noordwijk 2020.
Indien wordt geparkeerd met een bezoekerskraskaart of via de digitale bezoekersregeling, is de aangifte pas
voltooid indien deze geschiedt op de wijze zoals gesteld in artikel 6 van de Parkeerverordening Noordwijk
2020.

Artikel 6 Slotbepalingen
1.

2.
3.

Het ‘Besluit betaald- en vergunninghouderparkeren Noordwijk 2018’ van 12 december 2017 wordt
ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum, met dien verstande dat het van
toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór die datum hebben voorgedaan.
Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2020.
Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Noordwijk 2020.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 26 mei 2020,
de secretaris,

de burgemeester,

C. Hof

Mw. W.J.A. Verkleij
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