Aanvraag
Parkeervergunning
Bewoner centrumgebied
Geleen
Stuur het volledig ingevulde en
ondertekende formulier met de
benodigde bewijsstukken naar:
Gemeente Sittard-Geleen
Unit Parkeren
Postbus 18
6130 AA Sittard
Meer informatie: 14 046

1. Gegevens aanvrager
Achternaam en voorletters

:

Straatnaam en huisnr

:

Postcode en plaats

:

Telefoonnummer overdag

:

Geboortedatum

:

BSN-nummer

:

E-mail adres

:

-

-

U vraagt een vergunning aan voor uw eigen straat. Tenzij u een andere voorkeur heeft, of in uw
eigen straat geen vergunningparkeren is. Soms is het maximum uit te geven vergunningen
voor een locatie bereikt. U kunt daarom bij vraag 3 één alternatief aangeven waar u een
vergunning zou willen. Mocht daar geen plaats zijn dan wordt u benaderd door een
medewerker van de Unit Parkeren.
Zijn er parkeerplaatsen op eigen terrein aanwezig (bijvoorbeeld een garage, carport,
oprit of een parkeerplaats in uw wooncomplex), of kunt u die kopen/huren?

Ja / Nee*

Heeft u de beschikking over een parkeervergunning voor een locatie binnen de
gemeente Sittard-Geleen?

Ja / Nee*

Als op dit moment geen parkeervergunningen vrij zijn in uw eigen straat of uw
alternatieve keuze, wilt u dan op een wachtlijst worden geplaatst?

Ja / Nee*

* s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is
2. Gegevens voertuig
U kunt maximaal 3 kentekens opgeven. Het 1e kenteken moet geregistreerd staan op naam en adres
van de aanvrager. Het 2e kenteken moet ook op bovenstaand adres geregistreerd staan, het 3e is vrije
keuze.
Kenteken 1

:

Privéauto / Leaseauto / Bedrijfsauto*

Kenteken 2

:

Privéauto / Leaseauto / Bedrijfsauto*

Kenteken 3

:

Privéauto / Leaseauto / Bedrijfsauto*

* s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is
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3. Locatie (zie bijlage met locaties)
Geef in onderstaand overzicht 1 alternatief aan naast uw eigen woonadres.
Mauritslaan (Rijksweg-Molenstraat,
betaalde parkeerplaatsen)

Markt + P-terrein

Mauritslaan (H HermanslaanAnnastraat)
Groenstraat (H. Hermanslaan-Dr.
Schaepmanstraat)
Bernardstraat + Markt tussen
Bernardstr-Gr. Huynln
P-terrein Elisabethstraat + Pterrein Oude Maastrichterweg

P-terrein Oude Maastrichterweg

Parkeergarage Groenstraat

M L Kingplein
Groenstraat (Rijksweg-H. Hermanslaan)

A. Printhagen-Gr. Huynlaan-Pr.
Lignestraat tot huisnr 59

4. Per welke datum wilt u dat de parkeervergunning ingaat?
(de daadwerkelijke ingangsdatum kan afhankelijk zijn van een eventuele wachtlijst voor de door u
opgegeven locatie) …...................................................
5. Mee te zenden bewijsstukken en ondertekening

Aldus naar waarheid ingevuld te
…………………………………………………………
Op………………20……,

……………………………………………………………
(handtekening)
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Om uw aanvraag in behandeling te kunnen
nemen, dient het formulier volledig ingevuld en
ondertekend te zijn en moeten de volgende
bewijsstukken worden meegezonden:
kopie identiteitsbewijs aanvrager
kopie leasecontract (voor iedere leaseauto)
werkgeversverklaring (voor iedere
bedrijfsauto en iedere leaseauto waarvan
het leasecontract op niet op naam van de
aanvrager staat)

Geleen
Printhagen-Gr.Huyn-Mauritsln-Pr Ligne tot huisnr.
59

Agnes Printhagenstraat, Graaf Huynlaan,
Mauritslaan (tussen Rijksweg en Molenstraat),
Prins de Lignelaan (van de Mauritslaan tot Prins
de Lignestraat ter hoogte van 59)

P-terrein Elisabethstr + P-terrein Oude
Maastrichterweg

Parkeerterrein Elisabethstraat + Parkeerterrein
Oude Maastrichterweg

P-terrein Oude Maastrichterweg Geleen

Parkeerterrein Oude Maastrichterweg

Bernhardstraat Geleen

Bernardstraat + Markt tussen Bernardstr.- Gr.
Huynln

Markt + P-terrein

Markt (achter de stadswinkel op de betaald
parkeerplaatsen) + P-terrein (voor Stadswinkel)

Groenstraat Geleen (Rijksweg - H. Hermanslaan)

Groenstraat tussen de Rijksweg en de
Henri Hermanslaan

Groenstraat (H. Hermansln-Dr. Schaepmanstr)
Geleen

Groenstraat tussen de Henri Hermanslaan en de
Dr. Schaepmanstraat

Martin Luther Kingplein Geleen

Martin Luther Kingplein Geleen

Mauritslaan (HHermansln-Annastr)

Mauritslaan tussen de Henri Hermanslaan en de
Annastraat

Mauritslaan (Rijksweg – Molenstr)
(betaald parkeerpl)
Parkeergarage Groenstraat

Mauritslaan op de betaald parkeerplaatsen tussen
de Rijksweg en de Molenstraat
Dit is een bewonersabonnement, waar u
eventueel ook met een 2e auto terecht kunt.
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