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We krijgen nog wel eens vragen over de 
verschillende parkeerregimes in onze 
wijk. Hieronder doen wij het een en 
ander uit de doeken.

Vergunningen
In sommige delen van onze wijk vindt 
parkeerregulering plaats om overlast 
van geparkeerde auto’s te beperken. 
Die regulering richt zich met name op 
auto’s die in principe niet in het gebied 
thuishoren. Auto’s van bewoners moe-
ten natuurlijk wel in het gebied een plek 
kunnen vinden. Deze groep heeft recht 
op een parkeerplek.
In een aantal wijken in en rond het cen-
trum van Apeldoorn mag u uw auto al-
leen parkeren als u een parkeervergun-
ning hebt. Bewoners van deze wijken 
kunnen hiervoor een digitale parkeerver-
gunning aanvragen. U krijgt geen fysieke 
kaart meer voor achter de voorruit, 
maar een digitale parkeervergunning die 
gekoppeld is aan het kenteken van uw 
voertuig. Bij meerdere auto’s per adres 
is het in sommige gevallen mogelijk de 
vergunning tussen auto’s uitwisselbaar 
te maken.

In onze wijk de 
Sprengen zijn er twee 
gebieden waar een 
vergunning nodig is: 
rond Orpheus en bij 
het Walterboscom-
plex. De borden die 
dit aangeven zie je bij 
het binnenrijden van het gebied, maar 
worden niet herhaald. Dat kan soms wat 
verwarrend zijn voor bezoekers.

Orpheus 
Voor het gebied rond Orpheus, begrensd 
door de Loolaan, de Soerenseweg, de 

Koning Lodewijklaan en de Sprengenweg 
geldt van ma-zo tussen 10.00-15.00 en 
19.00-21.00 uur een vergunningplicht of 
een bezoekersmelding. Ook dit gebied is 
in sectoren verdeeld.

Walterboscomplex
Voor het gebied tussen de Jachtlaan, de 
J.F. Kennedylaan, de Sprengenweg, de 
Koning Lodewijklaan en een deel van de 
Badhuisweg geldt voor ma-vrij tussen 
11.00 en 14.00 uur een vergunningplicht 
of een bezoekersmelding.
Het gebied is in sectoren verdeeld en de 
bewoners krijgen een vergunning voor 
een bepaalde sector.

Bezoekersregeling
De bezoekersregeling kunt u digitaal 
aanvragen op www.apeldoorn.nl/parke-
ren-bezoekers.  Zodra u de bezoekers-
regeling heeft aangevraagd kunt u uw 
bezoek gemakkelijk met een meldnum-
mer en pincode online aan-en afmelden. 
Lukt het aan- en afmelden van een 
bezoek niet online, dan kunt u dit via 
telefoonnummer 055-5805300 regelen.
Een bezoekregeling aanvragen kost 
€10,-. Dit is een startsaldo waarvan de 
parkeerkosten worden afgeboekt.

Parkeerautomaat
In de wijk zijn diverse 
plekken, veelal bij 
winkels, waar alleen 
betaald kan worden 
geparkeerd. Dat is dan 
met borden aangege-
ven. Een parkeerkaartje is te koop bij de 
parkeerautomaat. Let op: dat kan alleen 
met een pinpasbetaling.

Parkeerschijf zone
In onze wijk is één zgn. blauwe zone, te 
weten op de Koning Lodewijklaan tussen 
de Badhuisweg en de Soerenseweg voor 
het winkelcentrum. Hiermee wordt lang-
durig parkeren voorkomen van maandag 
tot en met zaterdag tussen 08.00 en 
18.00 uur. De maximale parkeerduur is 
1,5 uur.
 

E-laadplekken
Voor E-laadplekken in een betaaldpar-
keren- of vergunningsgebied geldt dat 
betalen, of het hebben van een ver-
gunning, verplicht is. Een E-laadplek is 
alleen uitgezonderd van de betaal- en 
vergunningsplicht wanneer dit expliciet 
(op de borden) staat vermeld.

Caravan, camper of aanhangwagen
Een caravan, camper of aanhangwagen 
mag buiten de vergunningsgebieden 
maximaal 72 uur langs de openbare weg 
geparkeerd staan. In een vergunnings-
gebied kunt u uw eigen of andermans 
camper of soortgelijk voertuig tot maxi-
maal 72 uren achtereen met de bezoe-
kersregeling (laten) parkeren.

Parkeren grote voertuigen
In Apeldoorn gelden daar speciale regels 
voor. Het gaat daarbij om voertuigen 
met een lengte van meer dan 6 meter of 
een hoogte van 2,4 meter of meer. Van 
maandag tot en met vrijdag geldt dat 
deze voertuigen tussen 08.00 en 19.00 
uur geparkeerd mogen worden. Meer 
info op www.apeldoorn.nl/parkeren

Parkeren in het algemeen
In enkele delen van de wijk staat de 
ruimte om te parkeren onder druk en is 
het niet mogelijk om in alle parkeerbe-
hoeften te voorzien. Op het trottoir par-
keren is wettelijk verboden, maar soms 
kan het niet anders. Meestal wordt het 
gedoogd in de overvolle straten, waar de 
rijbaan smal is en parkeermogelijkheden 
op eigen terrein beperkt zijn. Houd dan 
rekening met voldoende ruimte voor een 
minder valide met rolstoel, mensen met 
een rollator en ouders met een kinder-
wagen. Lukraak auto’s parkeren in en 
op groenstroken is niet de bedoeling en 
kan een boete opleveren.

André Staal

Waar mag ik parkeren?


