Parkeermaatregel bij tijdelijke verkeersmaatregelen,
evenementen, demonstratie of grootschalig politieoptreden.
ALGEMEEN:
Het komt regelmatig voor dat er werkzaamheden op of naast een parkeerhaven of -strook
moeten plaatsvinden. Ook kan het zijn dat gedurende een evenement een parkeerhaven of –
strook vrij moet worden gehouden. Juridisch kan het parkeren met een E1 of E2 bord in een
parkeerhaven/strook niet worden verboden.
Bij parkeren langs de trottoirband kan wel met bord E1 en bord E2 het parkeren worden
verboden. In een parkeerhaven of strook is het in principe altijd toegestaan om te parkeren.
Dit is ook het geval als er aan het begin van de straat een bord E1 of E2 staat. Door het
Ministerie van I&M en het O.M. is voorgeschreven dat het verbod om te parkeren op een
parkeerhaven of -strook middels een E4 met onderbord geregeld dient te worden.
Wij adviseren om, voor de duidelijkheid naar de weggebruiker, de borden E1, E2 en E4 met
het onderbord in een groot geel bord te plaatsen, waarbij de verhoudingen van de borden
gewaarborgd blijft. De tekst onder de borden E1, E2 en E4 moet op juridische gronden
worden aangebracht op een witte ondergrond.
AFMETINGEN BORDEN:

PLAATSING TEKSTEN:
In verband met een juridisch juiste uitvoering van de wegsleepregeling moet worden
aangegeven vanwege welk feit er wordt weggesleept.
Soort
Tijdelijke (Infrastructurele) Verkeersmaatregelen
Evenementen
Grootschalig Politie Optreden (o.a. demo’s, staatsbezoeken e.d.)
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Tekst: vanwege
wegwerkzaamheden
naam evenement
politiemaatregelen

PLAATSING BORDEN:
Borden worden minimaal 3 dagen van te voren geplaatst en direct na afloop van de
werkzaamheden of het evenement verwijderd door de organisatie, respectievelijk de door
haar ingehuurde aannemer. In het kader van handhaving wordt bij plaatsing van de borden
de kentekens genoteerd van de aanwezige voertuigen en doorgegeven aan bureau verkeer
verkeersmaatregelen@haaglanden.politie.nl en aan de afdeling Parkeren Wachtcommandant
Parkeercontrole fax nr. 070-3536255. Het maakt niet uit wie de kentekens registreert, het
kan dus ook iemand van de organisatie zijn.
In straten zonder extra parkeervoorzieningen kan worden volstaan met bord E1 of E2 op een
gele ondergrond met wit onderbord waarop de ingangsdatum en eventueel een einddatum is
vermeld. De werking van bord E2 naar de weggebruiker weegt echter zwaarder, vandaar
dat het advies is om bord E2 te gebruiken.
STRAFBARE FEITEN:
Bedrag van de bekeuring (feitenboekje 2014)
•

Laten staan in strijd met parkeerverbod E1

Feitcode R584

€

90,-

•

Laten staan in strijd met verbod stil te staan E2

Feitcode R585

€

90,-

•

Als bestuurder een voertuig parkeren op een parkeergelegenheid E4 op dagen en uren
waarop dit blijkens het onderbord verboden is.
Feitcode R397 f
€
90,-

WEGSLEEPREGELING:
De wegsleepverordening gemeente Den Haag 2002 is van toepassing. Bij constatering van
overtreding na de plaatsing van het parkeerverbodsbord kan men telefonisch contact
opnemen met de wachtcommandant van de afdeling Parkeren, tel. 070-3536820. De
afdeling Parkeren zorgt voor het wegslepen/verplaatsen van de voertuigen (E.e.a. onverlet
de bevoegdheden van de politie). Voertuigen worden op kosten van de overtreder
weggesleept naar locatie Grote Beerstraat 24. De voertuigen die al voor de plaatsing van het
bord geparkeerd stonden, worden verplaatst naar een parkeergelegenheid in de directe
omgeving op kosten van de opdrachtgever.
• Kosten van wegslepen € 306,- (ex. kosten van beschikking / naheffing) + stalllingskosten
€ 25,- / dag (na 24 uur)
• Kosten van verplaatsen € 120,- (ex. BTW)*
*Verplaatsen van voertuigen;
• die op de kentekenlijst voorkomen;
• die verkeershinderlijk of in de weg staan vanwege werkzaamheden/evenement
Deze voertuigen worden elders in de straat of op een andere locatie geparkeerd waar geen
betaald parkeerregime van kracht is. ACS zal pas in opdracht van Parkeerbeheer of de politie
tot verplaatsen overgaan. Mocht een aannemer/organisator een verplaatsing van een
voertuig willen hebben zal men ter plaatse aanwezig moeten zijn (met legitimatie) en het
bedrijf/organisator zal een fax moeten sturen met daarop de opdracht en de
betaalbaarstelling. Parkeerbeheer handelt de administratie van de verplaatsingsopdracht,
namens ACS, met de opdrachtgever af.
Gewijzigd 2 november 2011
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Laatstelijk gecorrigeerd op 29 april 2014
ten behoeve van de blog “Verboden parkeerverboden” geschreven door Peter Veringmeier
Veringmeier Verkeersmanagement BV - Waddinxveen
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