
 
 
 

 
 
De raad van de gemeente Bergen; 
 
gelezen het voorstel van het college van Bergen van 17 februari 2009; 
 
gelezen het advies van de Algemene raadscommissie van 10 maart 2009; 
 
gelet op het bepaalde in artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening 2009; 
 
b e s l u i t: 
 
vast te stellen de: 
 
Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van 
parkeerbelastingen 2009 (Eerste wijziging Verordening parkeerbelastingen 2009). 
 
 
Artikel I 
De Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2009 wordt als volgt 
gewijzigd: 
 
A 
 
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 
 
1. In artikel 1, lid d wordt de punt vervangen door een puntkomma. 
 
2. Er wordt een tweetal leden toegevoegd, luidende: 
e. zone A: zoals aangeduid op de bij het besluit tot aanwijzing weggedeelten en terreinen voor 

betaald parkeren en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van 
parkeerapparatuur, behorende kaarten met kenmerk 2009-pb-bg-004, 2009-pb-baz-003, 

 2009-pb-egmaz-004 en 2009-pb-sch-003; 
f. zone E: zoals aangeduid op de bij het besluit tot aanwijzing weggedeelten en terreinen voor 

betaald parkeren en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van 
parkeerapparatuur, behorende kaart met kenmerk 2009-pb-bg-004. 

 
B 
 
Artikel 3, lid 3 onder b wordt als volgt gewijzigd: 
b. degene die het voertuig geparkeerd heeft op een parkeerplaats in een ander zone dan zone 

A en die in het bezit is van een geldige en behoorlijk leesbare gehandicaptenparkeerkaart 
(GPK) en deze op een goed zichtbare plaats achter de voorruit van het voertuig heeft 
aangebracht.   

 
C 
 
Artikel 3, lid 3 onder c wordt vernummerd tot artikel 3, lid 3 onder d. 
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D 
 
In Artikel 3, lid 3 wordt onder c wordt een nieuw lid opgenomen, luidende: 
c. degene die het voertuig geparkeerd heeft op een parkeerplaats in zone A en die in het bezit 
is van een geldige en behoorlijk leesbare gehandicaptenparkeerkaart (GPK), deze op een goed 
zichtbare plaats achter de voorruit van het voertuig heeft aangebracht en tevens het voertuig 
overeenkomstig het Besluit Parkeerschijf van 15 december 1007 (Staatscourant 245/1997) 
heeft voorzien van een duidelijk zichtbare parkeerschijf, waarop het tijdstip staat aangegeven 
waarop met parkeren is begonnen en de toegestane parkeerduur van maximaal 1½ uur niet is 
verstreken. 

Artikel II  inwerkingtreding en citeertitel 
1.  Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van bekendmaking. 
2.  De datum van ingang is 1 april 2009. 
3. De verordening kan worden aangehaald als “Eerste wijziging verordening 

parkeerbelastingen 2009.” 
 
 
 
  
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de 
raad van de gemeente Bergen op 24 maart 2009 
de griffier, de voorzitter, 
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