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 Bijlage Plattegrond parkeren in de Prinses Irenebuurt 
   
 Onderwerp Betaald parkeren in de Prinses Irenebuurt  

   

 Geachte heer/mevrouw,  

*Z0059EA140E* 

 

Sinds 16 april 2018 geldt betaald parkeren in de Prinses Irenebuurt. Van buurtbewoners kregen we 

signalen dat nog niet voor iedereen duidelijk is wat de nieuwe regels zijn. Daarom zijn uit coulance 

alle tot nu toe opgelegde parkeerbonnen (naheffingsaanslag) eenmalig vernietigd. Als u een 

parkeerbon heeft ontvangen, dan krijgt u hierover een brief. Dit betekent niet dat de 

parkeerregels gaan veranderen. In de Prinses Irenebuurt geldt vanaf 16 april betaald parkeren en 

vanaf 1 juni gaat de gemeente weer gewoon handhaven in de Prinses Irenebuurt.  

 

In deze brief leest u welke regels vanaf 16 april van kracht zijn.  

 

Betaald parkeren  

In de Prinses Irenebuurt betaalt u voor parkeren van ma t/m za van 9.00 tot 21.00 uur een tarief 

van 3,- per uur. Ook geldt er een parkeerduurbeperking van 1 uur. Na 1 uur parkeren is het twee 

uur lang niet mogelijk om voor hetzelfde kenteken parkeergeld te betalen. Deze regel geldt niet 

als u een parkeervergunning hebt of als de auto met de bezoekersvergunning is aangemeld.  

 

Vraag een parkeervergunning aan 

• Als u nog geen parkeervergunning hebt aangevraagd, doe dit dan alsnog via 

www.amsterdam.nl/parkeren of ga naar een Stadsloket. Kijk voor adressen en openingstijden 

op www.amsterdam.nl/stadsloket. De verwerkingstijd is ongeveer drie werkdagen. Of u in 

aanmerking komt voor een parkeervergunning hangt onder andere af van eigen 

stallingsplaatsen: wie een parkeergarage of oprit heeft, kan daardoor minder vergunningen 

aanvragen.  

• Had u een belanghebbendevergunning? Deze vergunning is wel automatisch beëindigd, maar 

wordt niet automatisch omgezet naar een parkeervergunning. Vraag daarom zelf een 

parkeervergunning aan.  
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• Is uw vergunningaanvraag nog in behandeling of is uw bezwaarschrift tegen afwijzing nog niet 

afgehandeld, parkeert u uw auto dan op eigen terrein of in een buurt waar u de hele dag mag 

parkeren. Controleer van te voren of daar een parkeertarief geldt.  

• Is uw vergunningaanvraag afgewezen, parkeert u uw auto dan op eigen terrein of in een buurt 

waar u de hele dag mag parkeren. Controleer van te voren of daar een parkeertarief geldt.  

 

Achtergrond 

Op 21 december 2017 heeft de gemeenteraad besloten dat betaald parkeren wordt ingevoerd in 

de Prinses Irenebuurt. Op 9 maart 2018 hebben de bewoners van de Prinses Irenebuurt een brief 

ontvangen over de invoering van betaald parkeren. Lees meer op 

www.amsterdam.nl/parkereninzuid.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Bennie Rusken 

Directeur Parkeren 

Gemeente Amsterdam 

 

 


