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Gemeente 
Amsterdam 

Retouradres: Postbus 27271 1000 es Amsterdam 

Datum 16 maart 2018 

Kenmerk 2064130 

Behandeld door ErKu 

Kenteken 2 -ZPV-74 

Onderwerp Aanvraag parkeervergunning 

Geachte heer/mevrouw 

Gemeente Amsterdam 
Parkeerdiensten - Vergunningen 
Postbus 2727 

1000 es Amsterdam 
020-2513800 

www.amsterdam.nl/parkeren 

Wij hebben uw aanvraag voor een parkeervergunning op 10 maart 2018 ontvangen. 
Iedere aanvraag van een parkeervergunning wordt getoetst aan de gemeentelijke regels die 
gelden voor het uitgeven van parkeervergunningen. Deze regels zijn vastgelegd in de 
Parkeerverordening en het daarop gebaseerde Uitwerkingsbesluit Parkeren van uw stadsdeel. U 
kunt deze regels nalezen op www.regelgeving.amsterdam.nl. 

Er is gebleken dat u of een andere bewoner op het adres beschikt of kan beschikken over een 
stallingsplaats of belanghebbendenparkeerplaats. Indien u of een bewoner op het adres beschikt 
over een tweede motorvoertuig kan er één bewonersvergunning worden verleend. Wij verzoeken 
u om een kopie van kentekenbewijs 18 van een tweede motorvoertuig aan te leveren 

Indien het kenteken van het tweede motorvoertuig niet op uw naam staat of niet op naam van de 
andere bewoner omdat het een leaseauto betreft dan hebben wij aanvullende documenten nodig. 
De benodigde documenten kunt u vinden op www.amsterdam.nl/parkeren 

U kunt de gevraagde informatie per e-mail sturennaarparkeervergunning@amsterdam.nl of per 
post naar: 
Gemeente Amsterdam 
Parkeerdiensten - Vergunningen 
Antwoordnummer 11702 

1000 RA Amsterdam 
O.v.v. het kenmerk van deze brief 

Als u binnen twee weken na dagtekening van deze brief niet op dit verzoek heeft gereageerd, gaan 
wij ervan uit dat wij uw verzoek niet verder in behandeling hoeven te nemen. 

U kunt een parkeervergunning ook online aanvragen via www.amsterdam.nl/parkeren. 
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Hebt u nog vragen over deze brief, neemt u dan contact op met de afdeling 
Parkeerdiensten - Vergunningen. De medewerkers zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 uur 
en 17.00 uur via het telefoonnummer 020-2513800. Meer informatie kunt u tevens vinden op 
www.amsterdam.nl/parkeren. Omdat wij streven naar een optimale dienstverlening, horen wij het 
graag indien u verdere opmerkingen heeft. 

Met vriendelijke groet, 

Françoise Briaire 
Afdelingsmanager Straatparkeren 


