
Onderdoor 25

3995 DW Houten

tel. (030) 63 92 611

www.houten.nl

Blauwe zone 
centrum Houten

 ook in de toekomst centrum bereikbaar houden

2
0

1
1

-2



Waarom een blauwe zone?
Het centrum van Houten wordt steeds drukker; met meer winkels, 
voorzieningen en kantoren. Om het centrum ook in de toekomst 
bereikbaar te houden, heeft de gemeente een blauwe zone 
ingesteld.In een blauwe zone mag u maximaal 2 uur gratis 
parkeren met gebruik van een parkeerschijf. Draai bij aankomst 
uw parkeerschijf naar het tijdstip van aankomst. U kunt de blauwe 
zone herkennen aan de borden en de blauwe markering van de 
parkeervakken.

Tijden
• werkdagen   8.00-18.00 uur
• vrijdagavond tot   21.00 uur 
• zaterdag    10.00-17.00 uur 

Controle
De gemeente en politie controleren op de naleving van de regels. 
Wanneer u in de blauwe zone langer parkeert dan 2 uur, dan riskeert 
u een boete. 

Ontheffi ngen
Bewoners, bedrijven, winkels en onderwijsinstellingen kunnen een 
ontheffi ng krijgen. 

Bewoners
Woont u in het blauwe zone gebied, dan komt u in aanmerking voor 
maximaal twee parkeerontheffi ngen. Dit is afhankelijk van hoeveel 
auto’s u hebt en of u deze op eigen terrein of een privéparkeerplaats 
kunt parkeren. De ontheffi ng voor de eerste auto is geldig in het 
kwadrant waarin u woont, de tweede ontheffi ng in de gehele blauwe 
zone. 

Als bewoner heeft u recht op een eerste ontheffi ng, tenzij u over 
een eigen parkeerplaats beschikt of de mogelijkheid hebt er één te 
huren. 
Regels bij het aanvragen van een bewonersontheffi ng:
• U staat ingeschreven bij de gemeente Houten op een adres in de          
  blauwe zone.
• Het kentekenbewijs van het motorvoertuig staat op naam van  de       
  bewoner. Bij een auto van de werkgever en/of een lease-auto is
  en  verklaring van werkgever en/of lease-contract noodzakelijk.
• Per ontheffi ng kunt u maximaal twee kentekens opgeven. 

Bedrijven
Bedrijven hebben per 70 m2 bruto vloeroppervlakte recht op één 
ontheffi ng. Bedrijven met een kleiner vloeroppervlak hebben recht 
op één ontheffi ng. Bedrijven aan huis zijn uitgesloten. Het aantal 
ontheffi ngen wordt verminderd met het aantal aanwezige parkeer-
plaatsen op eigen terrein (of wat men kan huren). Op de ontheffi ng 
komt een unieke code te staan (en dus geen kentekens), waardoor 
de ontheffi ng afwisselend voor verschillende auto’s kan worden 
gebruikt. De ontheffi ngen zijn geldig in de gehele zone.

Winkels
Elke winkel kan maximaal één ontheffi ng aanvragen, die geldig is 
in het kwadrant waar de winkel is gevestigd. Ook hierop komt een 
code te staan. Op vrijdagavond moeten winkeliers uit Noordoost 
echter parkeren in Noordwest. Daarom is deze ontheffi ng op vrijdag 
tot 18.00 uur geldig in Noordwest  én Noordoost en daarna alleen 
in Noordwest. Deze maatregel is noodzakelijk om de parkeerdruk 
in Noordoost op koopavond te verminderen, zodat meer ruimte 
ontstaat voor bezoekers of mensen die komen winkelen.

Onderwijsinstellingen
Per aanwezige formatieplaats wordt 0,33 ontheffi ng uitgegeven. 
Ontheffi ngen voor scholen en kinderdagverblijven zijn alleen geldig 
in het kwadrant waar de instelling is gevestigd. De ontheffi ngen 
worden met een code afgegeven.

Uitzonderingen
Eerste- en tweedelijns gezondheidszorg, huisartsen, verloskun-
digen en thuis- en mantelzorgers die in de blauwe zone werken, 
krijgen kosteloos een ontheffi ng. 

Gehandicapten
Gehandicapten hoeven geen gebruik te maken van een parkeer-
schijf, de gehandicaptenparkeerkaart geldt als ontheffi ng.

Tijdelijke parkeerontheffi ng
Bedrijven die voor een bepaalde periode in het centrum moeten 
zijn, zoals aannemers, schilders en loodgieters, kunnen een tijde-
lijke parkeerontheffi ng aanvragen voor de duur van de werkzaam-
heden.

Bezoekerskraskaart
Bezoekers van bewoners in het blauwe zonegebied kunnen een 
hele dag parkeren met gebruik van de bezoekerskraskaart. Bewo-
ners binnen de blauwe zone kunnen deze bij de publieksbalie in het 
gemeentehuis kopen in bundels van 10 stuks. Bewoners mogen 
per woonadres maximaal 40 kraskaarten (vier bundels) per jaar 
kopen. 

Alternatieven
Mensen die langer dan twee uur willen parkeren maar geen onthef-
fi ng hebben, kunnen terecht in de parkeergarages Kruitmolen
(24 uur per dag open) en Spoorhaag (08.00–21.00 uur). Parkeren 
in één van de parkeergarages is de eerste twee uur gratis en kost 
daarna € 1,50 per uur. Het maximum tarief is € 9,00 per dag.

Aanvraag ontheffi ng
Op de website www.houten.nl/blauwezone onder parkeeronthef-
fi ngen staat uitgebreide informatie over het (bij voorkeur) schriftelijk 
aanvragen van een ontheffi ng.

Tarieven
Voor diverse doelgroepen gelden verschillende parkeertarieven. 
Deze staan op onze website www.houten.nl/tarievenpubliekszaken

Vragen?
Kijk voor aanvullende informatie op www.houten.nl/blauwezone 
Of neem contact op met het telefonisch informatiecentrum van de 
gemeente (030) 63 92 611 of mail naar gemeentehuis@houten.nl


