~- Gemeente Assen
Ondernemers maaltijdbezorgingen
Betreft: opheffen gedoogbeleid bezorgvoertuigen
Assen 25-11-2020,

Geachte ondernemer,
Veiligheid en leefbaarheid
Wij zien dat het aantal maaltijdbezorgingen toeneemt met voertuigen die, tot op heden onder gedoogbeleid,
mochten parkeren op een laad- en losplaats, trottoir/stoep en plaatsen waar een parkeerverbod geldt (buiten
de vakken). Dit maakt dat het de veiligheid van overige weggebruikers niet ten goede komt. Tevens levert de
overlast een negatieve waardering op bij bezoekers van de binnenstad en haar inwoners.
Opheffen gedoogbeleid
Er is besloten dat wij het gedoogbeleid gaan opheffen. U kunt echter, voor zolang u gebruik maakt van
motorvoertuigen op meer dan twee wielen, een ontheffing aanvragen voor € 25 per maand per kenteken. U kunt
hiermee parkeren in de daarvoor bestemde betaald parkeervakken. Dit is voor 24 uur per dag, 7 dagen in de
week. Wij geven u de gelegenheid dit te regelen tot 7 december en bieden u tot en met 31 december 2020 de
ontheffing gratis aan. Vanaf 1 januari 2021 gaat u dan betalen voor de ontheffing.
Tijdelijke tegemoetkoming
Zolang de coronamaatregelen gelden, restaurant en terras ges/oten, mag u met een duidelijke herkenbare
reclame bezorgvoertuig (dus niet voor klanten) de venstertijden negeren en mag u het voetgangersgebied
inrijden, enkel en alleen voor het ophalen en bezorgen van de maaltijden, dus niet parkeren, ook niet op eigen
terras. Als de restaurants en terrassen weer opengaan, mag dit niet meer en moet u gebruik maken van een
betaalde parkeerplaats. Dus regel de ontheffing voor 7 december ondanks deze tegemoetkoming.
Per 7 december betalen voor parkeren
Concreet betekent dit dat u vanaf 7 december 2020, met het afhalen van bestellingen, niet meer met uw voertuig
mag parkeren op de trottoir/stoep, laad-losplaats, of op plaatsen waar een parkeerverbod geldt. U mag alleen
nog parkeren in de parkeervakken. Constateren wij of de politie dat u tech parkeert op de hiervoor genoemde
locaties, dan loopt u het risico bekeurd te worden.
Daarnaast mag u wel gebruik ma ken van de laad-los plaatsen mits u niet langer dan 10 minuten aan een gesloten
daar staat, zonder activiteiten (langer dan 10 min. is parkeren). De venstertijden van de
binnenstad/voetgangersgebied blijven, voor het laden en lossen, bestaan, zoals het reglement verkeersregels
deze omschrijft. Het ophalen van maaltijden is dus niet toegestaan.
Aanvragen ontheffing.
Maakt u geen gebruik van deze ontheffing, dan kunt een kaartje kopen of gebruik ma ken van een parkeerapp,
zodra de tijden voor betaald parkeren gelden. Gaat u gebruik maken van de ontheffing, dan kunt u contact
opnemen
met de afdeling parkeervergunningen, telefoonnummer 140592 of mailen
naar
vergunningen@assen.nl o.v.v. parkeerontheffing voor bezorgvoertuigen.
Milieuvriendelijk alternatief
Uiteraard hopen wij dat u kiest voor een milieu vriendelijke alternatief zoals bijvoorbeeld het gebruik van
(elektrische) fietsen. In dat geval is een ontheffing niet nodig.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
Als u nog vragen heeft kunt u terecht bij de afdeling Handhaving, telefoonnummer 140592 of mailen naar
handhaving@assen.nl t.a.v. Handhaving.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebbe
Met vriendelijke greet,
D.K. Dreves
Teammanager VergunningenTezitht

