Meest gestelde vragen
Q.
Mijn bewonersvergunning is digitaal, geldt dat ook voor de bezoekerspas?
A.
Nee, de bezoekerspas is nog steeds een papieren bewijs. Een eerste aanvraag gaat nog steeds
op de gebruikelijke manier (via balie Publieke Dienstverlening, digitaal of met formulier per post).
Heeft u al een bezoekerspas, dan wordt deze pas automatisch elk jaar verlengd.
Q.
De Digitale Parkeerbalie geeft aan dat de auto niet in mijn bezit is. De auto is een lease auto.
Ik woon wel in één van de zones waar vergunningparkeren geldt. Kan ik dan wel een
parkeervergunning krijgen?
A.
Na het aanvragen in de Digitale Parkeerbalie, moet u een mail sturen met het lease contract
naar loketruimte@wageningen.nl. De gemeente zorgt dan dat u toch een digitale parkeervergunning
krijgt.
Q.
De auto is niet van mij, maar van een kennis/mijn ouders enz. Ik gebruik de auto alleen. Ik
woon wel in één van de zones. Kan ik dan toch een digitale parkeervergunning krijgen?
A.
Nee, dat is niet mogelijk. De auto moet bij de RDW geregistreerd staan als uw eigendom.
Q.
De Digitale Parkeerbalie geeft als mogelijkheden dat ik alleen een 2 e of 3e vergunning kan
aanvragen. Hoe kan dat?
A.
Wanneer u al een 1e vergunning heeft, kunt u alleen een 2e of 3e vergunning krijgen. Woont u
in een complex waar een parkeergarage bij aanwezig is of als u een eigen parkeervoorziening heeft
zoals een garage of oprit, dan kunt u alleen een 2e of 3e vergunning krijgen.
Q.
Ik woon in zone I, maar ik wil een parkeervergunning in andere zone, bijvoorbeeld zone III.
Kan dat?
A.
Nee, dat is niet mogelijk. De Digitale Parkeerbalie zal deze mogelijkheid niet geven. Immers, u
woont niet in zone III. U kunt alleen een parkeervergunning krijgen voor de zone waar u woont.
Q.
Ik zie in de Digitale Parkeerbalie dat ik een tijdelijke vergunning kan aanvragen. Wat is dat en
hoe werkt het?
A.
Een tijdelijke vergunning is voor het geval als u tijdelijk uw vergunning op een ander kenteken
wilt zetten. In de handleiding staat beschreven hoe te handelen.
Q.
Mijn auto is door omstandigheden naar de garage en ik heb tijdelijk een andere auto. Wat
moet ik doen?
A.
Zie vorige vraag.
Q.
Kan ik zonder een DigiD een parkeervergunning bewoners aanvragen?
A.
Nee, u heeft uw DigiD nodig om in te loggen bij de Digitale Parkeerbalie. U kunt een DigiD
aanvragen via www.digid.nl/aanvragen.
Q.
Ik heb een nieuwe auto gekocht en wil graag mijn huidige parkeervergunning overzetten naar
het nieuwe kenteken. Wat moet ik doen?
A.
Op moment dat de auto is overgeschreven op uw naam, kunt u via de Digitale Parkeerbalie uw
kenteken wijzigen. Zie handleiding Tijdelijk kenteken wijzigen. U moet dan kiezen voor de optie
Wijzigen kenteken, niet voor Tijdelijk kenteken.
Staat uw vraag hier niet bij, neem dan contact op via loketruimte@wageningen.nl.

