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Vanaf 16 april 2018 gelden er in de Prinses lrenebuurt andere regels voor parkeren. Deze regels 

hebben gevolgen voor u. In deze brief leest u wat er verandert en hoe u een parkeervergunning 

aanvraagt. 

Prinses lrenebuurt gaat over naar betaald parkeren 

Dit zijn de veranderingen: 

• Vanaf 16 april geldt er betaald parkeren in de hele Prinses lrenebuurt. Het tarief is€ 3,- per uur 

en ge ldt van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur. 

• Van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur mogen bezoekers één uur 

aaneengesloten parkeren. Dit geldt niet als u uw auto met een parkeervergunning parkeert of 

als de geparkeerde auto met de bezoekersvergunning is aangemeld. 

• Er rijden scanauto's door de buurt om te controleren of men zich aan de regels houdt. 

• Er geldt een nieuwe bezoekersregeling met 60 parkeeruren per maand. Uw bezoek kan 

daarmee voor de helft van het tarief parkeren. 

Parkeervergunning aanvragen 

Bewoners van de Prinses lrenebuurt kunnen een bewonersvergunning aanvragen. Dat kan alleen 

als u geen eigen garage, sta llingsplaats of belanghebbendenparkeerplaats hebt. Aanvragen doet u 

online op amsterdam.nl/parkeren. Of u gaat naar een Stadsloket, kijk voor adressen en 

openingstijden op amsterdam.nl/stadsloket. Bewoners komen in aanmerking voor twee 

parkeervergunningen per adres. 

Kosten parkeervergunning 

U betaalt de parkeervergunning per zes maanden: 

• € 132,50 voor de eerste bewonersvergunning 

• € 198,75 voor de tweede bewonersvergunning 
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• € 212150 voor een bedrijfsvergunning 

De belanghebbendevergunning vervalt 
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Hebt u een belanghebbendenvergunning? Ook dan moet u een parkeervergunn ing aanvragen of 

op een andere manier parkeergeld betalen. De belanghebbendenvergunning is vanaf 16 april 

namelijk niet meer geldig. Als u nu een belanghebbendenvergunning hebt, dan krijgt u het te veel 

betaalde geld terug over de maanden april, mei, juni, juli en augustus. U hoeft hiervoor niets te 

doen. 

Bezoekersvergunning aanvragen 

U kunt een nieuwe bezoekersvergunning aanvragen op amsterdam.nl/parkeren. De 

bezoekersvergunning is gratis. Met de bezoekersvergunning kan uw bezoek voor maximaal 60 uur 

per maand tegen de helft van het parkeertarief parkeren in de Prinses lrenebuurt. U kunt 

maximaal vijf kentekens tegelijk aanmelden. Hebt u nog een oude bezoekersvergunning? Dan 

krijgt u het te veel betaa lde geld terug over de maanden april, mei, juni, juli en augustus. U hoeft 
hiervoor niets te doen. 

Parkeerduurbeperking in Prinses lrenebuurt 

In de Prinses lrenebuurt mogen bezoekers één uur aaneengesloten parkeren. Na één uur parkeren 

is het twee uur lang niet mogelijk om voor hetzelfde kenteken parkeergeld te betalen. Deze regel 

geldt niet als u een parkeervergunning hebt of als de auto met de bezoekersvergunning is 

aangemeld. 

Schoner parkeren 

Hebt u nu een auto met een dieselmotor (gebouwd vóór 1 januari 2005) of een benzinemotor 

(gebouwd vóór 1juli 1992)? Dan kunt u nu nog een parkeervergunning aanvragen voor deze auto. 

Maar als u ná 16 apri l 2018 een oude auto koopt, dan kunt u daarvoor geen parkeervergunning 

meer aanvragen. Ook als u de parkeervergunning voor uw auto (ook oldtimer) tijdelijk opzegt 

(spijtoptantenregeling), krijgt u geen nieuwe vergunning meer als het voertuig niet aan de 

(milieu)regels voldoet. Dat geldt ook voor kentekenwisseling. Deze regels gelden voor alle 

vergunninghouders in Amsterdam. Zo verbeteren we de luchtkwaliteit in de stad. Vanaf 16 april 

ge lden deze regels ook voor uw buurt. 

Vragen? 

Bel ons dan van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 18.00 uur op 14 020. Of kijk op 

amsterdam.nl/parkereninzuid. 

Met vriendelijke groet, 

~ 
Bennie Rusken 

Directeur Parkeren , gemeente Amsterdam 


