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Heeft u vragen over parkeren in Gulpen of over de  
verschillende parkeerzones? Wilt u een ontheffing  
of vergunning aanvragen? Kijk op www.gulpen-wittem.nl  
of bel met de gemeente via telefoonnummer 14 043.

Let op! Parkeerwachters controleren in de blauwe  
zones de maximale parkeertijd. Ook gaan ze na of  
niemand ongeoorloofd op een vergunningsplek staat.  
Kijk dus altijd goed waar en hoe lang u mag parkeren.

Goedkoop  
en gemakkelijk
Per 1 mei 2018 geldt in de kern van Gulpen een nieuw parkeerbeleid.  
Het is voortaan een stuk duidelijker waar je mag parkeren, hoe lang en 
wat het kost. De nieuwe regels maken parkeren in Gulpen goedkoop, 
makkelijk en aantrekkelijk voor inwoners, ondernemers en bezoekers.

Parkeren is (bijna) overal gratis! In het centrum - in de buurt van winkels en 
horeca - zijn parkeerschijfzones (ook wel: blauwe zones). Hier kunt u met 
een parkeerschijf maximaal 2 uur kosteloos parkeren. Wilt u langer in Gulpen 
verblijven, dan zijn er op loopafstand voldoende parkeerterreinen waar de 
parkeerschijf niet nodig is en waar uw auto onbeperkt kan blijven staan.

Woont u in het centrum van Gulpen, dan wilt u natuurlijk in de buurt van 
uw woning kunnen parkeren. U kunt bij de gemeente een ontheffing voor 
de parkeerschijfzone aanvragen. 

Inclusief handige  
plattegrond!
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P01 >  Natuurtransferium (gratis)

P02 >  Ringweg (gratis)

P03 >  Looiersplein (parkeerschijf)

P04 >  Cobbejennegats (parkeerschijf)

P05 >  Rijksweg (voormalig terrein ‘Van Loo’)

 (vergunninghouders)

P06 >  Willem Vliegenstraat (gratis)

P07 >  Witteweg (gratis)

P08 >  Prins Willem Alexanderplein (gratis)

P09 >  Tramweg (gratis)

P10 >  Sophianum (gratis)

P11 >  Gemeentelager (gratis)

P12 >  Landsraderweg (gratis)

P13 >  Achter Rocca (gratis)

P14 >  Cour de Galouppe (betaald)

Parkeerterreinen

Parkeerschijfzone

Vergunninghouders

P-gehandicapten 

Betaald parkeren

Oplaadpunt

Busstation

Bushalte
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Parkeerschijfzone  
De parkeerschijfzone herkent u aan de 
borden en de blauwe wegbelijning. Van 
maandag tot en met zaterdag tussen 
9.00 en 18.00 uur gebruikt u hier een 
parkeerschijf. U stelt de wijzer in op 
de tijd van aankomst, afgerond op het 
eerstvolgende hele of halve uur. Leg de 
parkeerschijf zichtbaar op uw dashboard 
aan de trottoirzijde. Vanaf dan kunt u 
maximaal 2 uur gratis parkeren. Het 
tussentijds verzetten van de aankomsttijd 
is niet toegestaan. Buiten de aangegeven 
tijdstippen mag u hier gratis en onbeperkt 
parkeren, zonder parkeerschijf.

De parkeerschijf is te koop in diverse 
winkels, zoals kantoorboekhandels en 
drogisterijen. Gebruik uitsluitend een 
handmatige parkeerschijf. Exemplaren 
met een klokje of batterij zijn verboden.

Vergunninghouderszone
De vergunninghouderszones zijn 
aangeduid met een blauw bord met een 
witte P en de tekst Vergunninghouders. 
Hier mag u alleen met een geldige 
vergunning parkeren.

Langdurig parkeren
Blijft u langer dan 2 uur in Gulpen,  
parkeer dan buiten de blauwe zone.  
Op loopafstand zijn voldoende ruime  
parkeerterreinen waar uw auto gratis, 
onbeperkt en zonder parkeerschijf 
mag staan. Dit zijn onder meer het 
Prins Willem Alexanderplein, de Willem 
Vliegenstraat, de Witteweg en diverse 
parkeerterreinen in de buurt van 
zwemparadijs Mosaqua. U kunt ook 
terecht in Cour de Galouppe aan de 
Looierstraat, een parkeergarage van 
Woningstichting Gulpen. Maar let op:  
hier moet u betalen! Het tarief bedraagt  
€ 0,50 voor de eerste 45 minuten, daarna 
€ 1,- per uur. U kunt hier ook voor circa 
€ 57,- per maand een permanente 
parkeerplek huren. Neem hiervoor 
contact op met Woningstichting  
Gulpen via (043) 350 57 00.
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Woont u in een blauwe zone of  
is uw bedrijf daar gevestigd? 
Dan kunt u een ontheffing aanvragen 
waarmee u in de aangegeven vakken 
onbeperkt mag parkeren. Kijk voor 
de voorwaarden en het aanvragen 
ervan op www.gulpen-wittem.nl. 
Zoek op ‘parkeren’.

Woont u in een vergunning- 
houderszone of is uw bedrijf  
daar gevestigd? Dan kunt u een  
parkeervergunning aanvragen voor  
uw (bedrijfs)auto. Meer informatie 
vindt u op www.gulpen-wittem.nl 
Zoek op ‘parkeervergunning’.


