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Invoering betaald parkeren Nieuw West

Beste bewoner,
In juli hebben wij u een brief gestuurd over het besluit van B&W om betaald parkeren in te voeren in
uw buurt. Verschillende bewoners uit uw buurt hebben namelijk laten weten dat het vaak lastig is om
een parkeerplek te vinden in uw straat. Ook weet de gemeente dat aan de westkant van station
Zaandam nog veel woningen gebouwd gaan worden.
Door het invoeren van betaald parkeren willen wij ervoor zorgen dat de parkeerplaatsen in uw buurt
meer beschikbaar zijn voor u, de andere bewoners en uw bezoek. In deze brief laten wij u weten wat
dit voor u betekent. De gemeente heeft voordat ze dit besluit nam, eerst onderzoek gedaan onder
bewoners en bedrijven uit de wijk. Gevraagd is of zij voor of tegen de invoering zijn. Wij voeren nu
alleen betaald parkeren in, in delen van de wijk, waar de meeste bewoners en bedrijven voor de
invoering zijn.
Vanaf 1 november 2020 geldt in uw wijk betaald parkeren
In onze vorige brief schreven wij dat betaald parkeren ingevoerd zou worden op 1 oktober 2020. Deze
datum is niet meer haalbaar. De gemeente stelt daarom vanaf 1 november 2020 betaald parkeren in,
bij de volgende straten:
a. Westzanerdijk tussen Aldi en de brandweer, Rondschaaf en Aris van Broekweg;
b. Kapzaag, Schrobzaag, Fineerzaag, Handzaag;
c. Aubade, Prelude, Symfonie tussen Aubade en Prelude, Cello, Fagot, Hobo, Klarinet.
Op het bijgevoegde kaartje is de globale locatie van de automaten weergegeven. De parkeerzones
worden met borden in de straat aangeduid.
Het betaald parkeren geldt op: maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 19.00 uur
Op deze dagen is parkeren voor 9.00 uur en na 19.00 uur gratis. Dat geldt ook voor zon- en
feestdagen.
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Wilt u blijven parkeren in de wijk? Dan heeft u vanaf 1 november een parkeervergunning nodig
U kunt maximaal twee parkeervergunningen per adres aanvragen. Als u een eigen
parkeergelegenheid heeft, dan verrekenen we dit met het aantal parkeervergunningen. Dat betekent
dat u bijvoorbeeld één vergunning kunt aanvragen, als u zelf al één parkeerplek op uw erf heeft.
Over enkele weken, maar niet later dan 23 oktober 2020 ontvangt u een brief van ons met meer
informatie. Hierin leggen we u uit hoe u een bewonersvergunning kunt aanvragen.
Uw bezoek en mantelzorger kunnen parkeren tegen een lager tarief
Voor uw bezoek of uw mantelzorger kunt u een bezoekersvergunning of mantelzorgvergunning
aanvragen, waardoor zij tegen een goedkoper tarief mogen parkeren als ze bij u langskomen. In de
brief over vergunningen die u binnenkort krijgt, leest u meer over deze vergunningen.
Betalen via een app of bij de parkeerautomaat
Als u geen parkeervergunning of bezoekersvergunning heeft, kan uw bezoek een parkeerticket kopen
bij een parkeerautomaat op straat. Als uw bezoek beschikt over een abonnement bij een aanbieder
van mobiel parkeren, dan kan uw bezoek ook parkeergeld betalen via een parkeerapp op de
smartphone. Het parkeertarief bij de parkeerautomaat en in de reguliere parkeerapps is dit jaar €1,76
per uur. De maximale parkeerduur voor bezoekers is twee uur als een ticket wordt gekocht bij de
automaat of via een reguliere parkeerapp. Blijft uw bezoek langer dan twee uur? Meld uw bezoek dan
aan via de gemeentelijke bezoekersapp!
Geen informatiebijeenkomst, maar u kunt wel per e-mail of telefoon vragen stellen
In onze vorige brief schreven wij dat een informatiebijeenkomst zou volgen (digitaal of fysiek). In
verband met corona organiseren we geen fysieke bijeenkomst, en een digitale bijeenkomst is ook niet
haalbaar gebleken. Maar uiteraard kunt u wel vragen aan ons stellen als u graag nog meer uitleg
wenst of vragen hebt. Dat kan door een e-mail te sturen naar parkeren@zaanstad.nl of te bellen naar
14075.

Met vriendelijke groet,

Nina Schreefel
Wijkmanager Nieuw West, Westerkoog en Rooswijk

