
Parkeerterreinen 
 

• Hoe krijg ik toegang tot het parkeerterrein? 
Er zijn verschillende manieren om het parkeerterrein te kunnen betreden: 
- In- en uitrijden met bankpas of creditcard 
- U drukt op de knop en ontvangt een kaartje. U kunt ervoor kiezen om gebruik te 

maken van belparkeren of uw betaling te voldoen bij de parkeerautomaat. 
- Kentekenherkenning/parkeerpas voor vergunninghouders 
Meer informatie over de werking kunt u vinden op de website 
www.nijkerk.parkeerservice.nl. 

 

• Wat zijn de openingstijden? 
U heeft 24 uur per dag toegang tot alle parkeerlocaties (m.u.v. bezoekersparkeren 
parkeergarage Wheemplein).  
Betaald parkeren is van toepassing op de volgende dagen:  

➢ Maandag t/m donderdag van 9:00 uur tot 18:00 uur 
➢ Vrijdag 9:00 uur tot 21:00 uur 
➢ Zaterdag 9:00 uur tot 17:00 uur. 

 

• Bij welke locaties is betaald parkeren achter de slagbomen van toepassing? 
Bij de volgende locaties is betaald parkeren achter de slagbomen van toepassing: 
Wheemplein, Bonte Koe, Stadspark, Gele Weiland en Oosterpoort. 
(De Oosterpoort is géén gemeentelijk parkeerterrein, hiervoor gelden afwijkende opening- 
en betaaltijden. Kijk hiervoor op de website https://arrivee.nl/oosterpoort/.) 

 

• Kan ik gebruik maken van belparkeren? 
In Nijkerk kunt u op straat en op de parkeerterreinen gebruik maken van belparkeren. Dit 

betekent dat u het parkeergeld betaalt met uw mobiele telefoon. Door het aan- en 

afmelden van uw parkeeractie betaalt u snel, veilig én per minuut. De betaling vindt 

achteraf plaats voor het reguliere parkeertarief. Bij belparkeren gaat alles op basis van uw 

kenteken. Klik op de website www.nijkerk.parkeerservice.nl voor meer informatie over 

belparkeren. 

• Kan ik met een motor het parkeerterrein betreden? 
Als u uw motor op straat parkeert of in een parkeervak in een gebied waar betaald 

parkeren geldt, dan moet u parkeergeld betalen voor uw motor. 

• Wat zijn de tarieven? 
Het uurtarief is € 0,90 cent per uur. Afrekening vindt plaats op basis van de werkelijke 
parkeertijd en wordt berekent per minuut. 

 
Op de volgende feestdagen is het vrij parkeren: Nieuwjaarsdag, 1e en 2e Paasdag, 
Koningsdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag en 1e en 2e Kerstdag. 

 

• Wat te doen bij storing van de slagboom/parkeerautomaat? 
Zowel bij slagboom als bij de parkeerautomaat bevindt zich een intercom, welke 24 uur 
per door Parkeerservice wordt bediend. Bij een storing kunt u middels intercom altijd 
contact met hen leggen. 

 

• Kan bij een storing een restitutieverzoek indienen? 
Het kan voorkomen dat onze parkeerapparatuur niet- of niet geheel naar wens heeft 
gefunctioneerd, waardoor u geen of onvoldoende wisselgeld heeft ontvangen. In dit geval 
kunt u een restitutieverzoek indienen. 
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• Ik ben mijn parkeerticket verloren. Hoe kan ik uitrijden? 
U kunt hiervoor via de betaalautomaat een verloren kaart aanvragen. Volg hiervoor de 
instructies op het scherm. Voor een verloren kaart worden € 10,00 vermissingskosten in 
rekening gebracht. 
 

• Wat is de maximale doorrijhoogte? 
De maximale doorrijhoogte in parkeergarage Wheemplein is 1.90m.  

De maximale doorrijhoogte in parkeergarage Bonte Koe is 2.00m. 

Bij de overige terreinen zijn geen hoogtebeperkingen. 

• Bevinden er zich oplaadpunten op de parkeerterreinen? 
Het parkterrein Stadspark is voorzien van een oplaadpunt. In 2021 zullen op het 
Wheemplein en in de Bonte Koe ook voorzien worden van een oplaadpunt. 
 

• Hoe kan ik bevoorraden achter de slagboom? 
Bij incidentele bevoorrading kunt u gebruik maken van de intercom. Moet u meerdere 
keren per week bevoorraden? Stuur een mail naar parkeren@nijkerk.eu, zodat wij u een 
aanvraagformulier voor een V-vergunning kunnen toesturen. 

Toegang voor vergunninghouders 
 

• Heb ik recht op een parkeervergunning? 
Meer informatie over de criteria en de soorten parkeervergunningen vindt u op onze 
website: https://www.nijkerk.eu/parkeervergunning 

 

• Hoe kan ik een parkeervergunning aanvragen? 
U kunt via onze website kunt een parkeervergunning aanvragen.  

 

• De in- en/of uitgang van mijn woning of bedrijfspand bevindt zich achter de 
slagboom van het Gele Weiland of Wheemplein. Hoe kan ik toegang krijgen? 
Als uw in- en/of uitgang van het privéterrein zich achter de slagbomen van het Gele 
Weiland of Wheemplein parkeerterrein bevindt, komt u in aanmerking voor een 
parkeervergunning type P. Stuur een mail naar parkeren@nijkerk.eu, zodat wij u een 
aanvraagformulier kunnen toesturen. 
 

• Wat zijn de tarieven van een parkeervergunning? 
De tarieven van een parkeervergunning vindt u op 
https://www.nijkerk.eu/parkeervergunning. 
 

• Tot wanneer is de parkeervergunning geldig? 
Een parkeervergunning is geldig t/m 31 december 2021 
Wanneer u de parkeervergunning later in het jaar aanvraagt, betaalt u alleen voor de 
resterende maanden. 
 

• Hoe werkt de parkeerpas? 
Op het moment dat u met uw geregistreerde voertuig voor de slagboom staat, zal deze 
door middel van kentekenherkenning automatisch openen. Mocht het voorkomen dat uw 
kenteken niet herkend wordt of dat u gebruik maakt van een vervangend voertuig, dan 
kunt u de parkeerpas voor de kaartlezer houden. De slagboom zal dan voor u openen.  
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• Ik ben mijn parkeerpas verloren? 
Als u uw pas bent verloren kunt u een mail sturen naar parkeren@nijkerk.eu. Vermeld 
hierbij uw naam, adres en telefoonnummer. U ontvangt een bevestiging wanneer uw 
nieuwe parkeerpas klaar ligt bij de receptie van het gemeentehuis. Voor een verloren 
parkeerpas worden € 10,00 vermissingskosten in rekening gebracht. 
  

• Hoe kan ik mijn parkeervergunning beëindigen? 
Wanneer u geen gebruik maakt van uw parkeerpas ontvangen wij deze graag retour. 
Deze kunt inleveren bij het gemeentehuis of per post versturen naar: 
 
Gemeente Nijkerk  
Afd. Parkeren 
Antwoordnummer 405 
3860 VB Nijkerk 
 
Vermeld hierbij uw naam, adres en bankrekeningnummer. 
Bent u ook in het bezit van een parkeervergunningsvignet? Sluit deze dan bij! 
In geval van resterende maanden ontvangt u uw restitutie binnen 14 dagen retour op het 
opgegeven bankrekeningnummer. 
 

• Mijn kenteken wordt niet herkend 
Op het moment dat uw kenteken niet wordt herkend, kunt u uw parkeerpas voor de 
kaartlezer houden. De slagboom zal geopend worden. 
Wordt de parkeerpas niet herkend? Druk dan op de intercom voor contact met de 
meldkamer. 
 

• Mijn voertuig wordt automatisch herkend door kentekenherkenning. Is het mogelijk 
om tegelijkertijd een tweede voertuig toegang te verlenen door middel van de 
parkeerpas? 
Per geregistreerde vergunninghouder kan er op één manier toegang worden verleend tot 
het parkeerterrein. Het is niet mogelijk om met uw eigen geregistreerde voertuig binnen te 
rijden en tegelijkertijd toegang te verlenen voor een tweede auto door middel van de 
toegangspas.  
Komt u in aanmerking voor uitrijkaarten, dan kunt u deze gebruiken voor uw bezoek. 
 

• Ik wil graag een kentekenwijziging doorgeven 
U kunt via onze website een kentekenwijziging doorgeven. 

Toegang voor bezoekers van bewoners in de binnenstad 
 

• Kom ik in aanmerking voor uitrijkaarten? 
Bent u woonachtig in het centrum van Nijkerk? Dan komt u in aanmerking voor 
uitrijkaarten en/of parkeerdagkaarten. 
 

• Hoe kan ik uitrijkaarten/parkeerdagkaarten bestellen? 
U kunt via onze website uitrijkaarten/parkeerdagkaarten bestellen. 
 

• Wat zijn de kosten van een uitrijkaart/parkeerdagkaart? 
De uitrijkaarten/parkeerdagkaart kosten € 4,00 per stuk. Deze zijn de gehele dag geldig. 
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• Hoe werkt de uitrijkaart? 
Wanneer u de parkeerlocatie betreedt, ontvangt een parkeerkaart. Bij vertrek hoeft u niet 

te betalen bij de betaalautomaat en kunt uitrijden door de uitrijkaart in te voeren bij de 

uitgaande slagboom.  

• Tot welk tijdstip kan mijn bezoeker uitrijden? 
Uw bezoek kan maximaal 24 uur ná inrijding met terugwerkende kracht registreren voor 

een dagontheffing. Dit is mogelijk via https://nijkerk.front-yard.com. 

 

• Hoeveel uitrijkaarten kan ik maximaal aanvragen? 
U kunt maximaal 27 uitrijkaarten per keer aanvragen. U kunt via onze website uitrijkaarten 
bestellen. 
 

• Kan ik met één uitrijkaart meerdere keren in- en uitrijden, bijv. bij verhuizing? 
Dit is niet mogelijk. Een uitrijkaart kan eenmalig gebruikt worden. 
 

• Kan ik ook dagkaarten voor mijn bezoekers krijgen? 
Dagkaarten zijn bestemd voor betaald parkeerlocaties zonder slagboom. Deze zijn € 4,00 
per stuk en kunt u online bestellen. 

 

Gehandicaptenparkeerkaarthouders 
 

• Hoe krijg ik toegang tot het parkeerterrein? 
Als u in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart, kunt u via onze website een 
parkeervergunning type I houder gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.  
Bij een I-vergunning staat uw kenteken geregistreerd voor alle slagbooomlocaties. 
Wanneer u bij de slagbomen arriveert, zullen deze automatisch openen door middel van 
kentekenherkenning. U kunt op dezelfde wijze het terrein verlaten.  
 

• Hoe kan ik een parkeervergunning aanvragen? 
U kunt een parkeervergunning type I houder gehandicaptenparkeerkaart aanvragen via 
onze website. 
  

• Wat zijn de kosten van een parkeervergunning? 
Voor een parkeervergunning type I houder gehandicaptenparkeerkaart worden geen 
kosten in rekening gebracht. 
 

• Hoe werkt de parkeerpas? 
Op het moment dat u met uw geregistreerde voertuig voor de slagboom staat, zal deze 
door middel van kentekenherkenning automatisch openen. Mocht het voorkomen dat uw 
kenteken niet herkend wordt of dat u gebruik maakt van een vervangend voertuig, dan 
kunt u de parkeerpas voor de kaartlezer houden. De slagboom zal dan voor u openen. 
 

• Ik ben het bezit van een Canta / brommobiel. Heb ik automatisch recht op een I-
vergunning? 
Een Canta valt onder de categorie gehandicaptenvoertuig, maar geeft niet direct het recht 
op een I-vergunning.  
U komt alleen in aanmerking voor een I-vergunning, als u in het bezit van een 
gehandicaptenparkeerkaart. U kunt de parkeervergunning via onze website aanvragen. 
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