Gemeente Almere

Besluit
Nummer

Datum

SB/2014/.
Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingplaatsen en belanghebbendenplaatsen
Almere-Buiten
Burgemeester en wethouders van Almere;
gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en artikel 2 van de Verordening parkeerbelastingen Almere
2015;
Besluiten:

I. Plaatsen waarop tegen betaling van belasting als genoemd in artikel 2, onderdeel a, van de
Verordening parkeerbelastingen Almere 2015 mag worden geparkeerd, aan te wijzen de
parkeerplaatsen- en vakken op de wegen en terreinen, zijnde parkeerapparatuurplaatsen in de
zin van art. 1, onder e, van de Parkeerverordening Almere 2015, gelegen in het gebied van
Almere-Buiten dat als aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart wordt begrensd door:
 Polderdreef












Koppeldreef
Evenaar
Buenos Airesstraat
Romeweg
Madridweg
Parijsstraat
Stockholmstraat
Oslostraat
Staalstraat
Torontoweg

II. vast te stellen de volgende betaaltijden:
maandag tot en met zaterdag
: 08.00-22.00 uur;
zondag
: 12.00-17.00 uur;
III. de belanghebbendenplaatsen aan te wijzen in de als zodanig aangegeven parkeerplaatsen en
vakken.
IV. De volgende tijden vast te stellen waarop het parkeren op de belanghebbendenplaatsen op de
onder III vermelde locaties is toegestaan:
maandag tot en met zondag
: 00.00-24.00 uur;
V. Als parkeerapparatuurplaatsen voor vergunninghouders die voldoen aan de in art.3 lid 2d van
de parkeerverordening gestelde voorwaarden aan te wijzen de noordkant van de Torontoweg

Gemeente Almere

alsmede de Miamistraat.
De volgende tijden vast te stellen waarop het parkeren door vergunninghouders op deze
locaties is toegestaan:
vergunninghouders als bedoeld in artikel 3 (7 daags abonnement) van de
Parkeerverordening: maandag tot en met zondag : 0.00-24.00 uur.
vergunninghouders als bedoeld in artikel 3 (5 daags abonnement) van de Parkeerverordening:
maandag tot en met vrijdag: 08.00-22.00 uur
VI. Als parkeerapparatuurplaatsen voor vergunninghouders die voldoen aan de in art.3 van de
parkeerverordening gestelde voorwaarden aan te wijzen de Santiagostraat.
De volgende tijden vast te stellen waarop het parkeren door vergunninghouders op deze
locatie is toegestaan:
maandag tot en met zondag : 0.00-24.00 uur.
VII. dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2015.

Burgemeester en wethouders van Almere,

de secretaris,
A. Grootoonk

de burgemeester,
A.Jorritsma-Lebbink
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