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RIJDEN IN HET 
VOETGANGERSGEBIED
Samen voor een gastvrije Arnhemse binnenstad

Helemaal geen gemotori-

seerd verkeer? Dat kan niet. 

Wel zo weinig mogelijk.

In het voetgangersgebied wordt  
gewoond en gewerkt . Woningen, 
bedrijven en instellingen moeten soms 
ook na 11 uur bereikbaar kunnen 
zijn met een motorvoertuig. Daarom 
worden ontheffingen verstrekt voor 
rijden en parkeren in het voetgangers-
gebied. Dat is aan regels gebonden, 
de zogenaamde ‘Beleidsregels rijden 
in het voetgangersgebied’. Het  moet 
daarbij echt gaan om uitzonderingen, 
zodat het huidige karakter van het 
voetgangersgebied niet aangetast 
wordt. De beleidsregels Rijden in het 
voetgangersgebied kun je vinden op 
www.arnhem.nl. Deze folder bevat een 
samenvatting.

Vaste onthefingen

BEWONERS
Aan bewoners in het voetgangers-
gebied met een eigen parkeerplaats 
worden ontheffingen verstrekt om 
deze parkeerplaats via de kortste weg 
te bereiken.

Als een bewoner niet beschikt over 
een parkeerplaats is het in bepaalde 
gevallen mogelijk  om een ontheffing 
te verkrijgen voor laden en lossen op 
koopavonden tussen 21.00 en 23.00 
uur en op de andere avonden tussen 
18.00 en 20.00 uur.

Buiten de tijden tussen 06.00 tot 11.00 uur op maandag tot en met 
zaterdag, de zogeheten expeditietijden, is het voetgangersgebied in de 
Arnhemse binnenstad voor gemotoriseerd verkeer afgesloten. Dan kun-
nen mensen veilig en ongestoord winkelen en een terrasje pikken. Deze 
maatregel draagt bij aan een gezellige, gastvrije en sfeervolle binnenstad 
waar je, niet gehinderd door verkeer, prettig kunt verblijven.
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Ontheffingen voor een 

korte periode

INCIDENTELE ONTHEFFINGEN
Deze zijn er voor verhuis-, (ver)bouw-, 
installatie- en/of reparatiewerkzaamhe-
den die langer dan één werkdag duren. 

Deze worden verstrekt voor maximaal 
vijf dagen. Voor bouw- en installatiebe-
drijven geldt de ontheffing soms langer, 
maar de noodzaak daarvan moet wel 
worden aangetoond. Aangetoond moet 
worden dat  de werkzaamheden echt 
niet binnen de expeditietijden kunnen 
worden uitgevoerd en echt niet anders 
dan met een motorvoertuig. Als dat 
wel mogelijk is wordt geen ontheffing 
verleend.

DAGONTHEFFINGEN
Er zijn ook dagontheffingen voor alle 
andere situaties waarbij kan worden 
aangetoond dat die niet binnen de 
expeditietijden en niet zonder voertuig 
kunnen gebeuren. Deze dagontheffin-
gen worden niet vaker dan drie keer per 
maand verstrekt.

ONTHEFFINGEN VOOR PARKEREN IN 
HET VOETGANGERSGEBIED
Soms is de nabijheid van een voertuig 
nodig voor de werkzaamheden die in 
het voetgangersgebied worden verricht 
of is het niet redelijk om te verwachten 
dat gereedschappen en/of materialen 
worden uitgeladen. In die gevallen 
wordt via een afzonderlijke ontheffing 
ook toegestaan dat in het voetgangers-
gebied wordt geparkeerd.

WAAR AANVRAGEN?
Het aanvragen van vaste ontheffingen 
kan via www.arnhem.nl. Kies Digitaal 
loket, kies vervolgens Producten A t/m 
Z, kies O en vervolgens ontheffing rijden 
in het voetgangersgebied.

Voor ontheffingen voor een korte 
periode kan men terecht bij het 
parkeerbedrijf in parkeergarage Rozet: 
Langstraat 10, telefoonnummer 
026 - 377 5900. 

Uitgifte van barcodekaarten, nadat een 
vaste ontheffing is verstrekt, gebeurt ook 
door het parkeerbedrijf.

Handhaven doe je samen

In het belang van de leefbaarheid in de 
binnenstad hanteert en handhaaft de 
gemeente regels voor rijden en parke-
ren in het voetgangersgebied. Maar 
hanteren én handhaven, dat kan de 
gemeente echter niet alleen. Ook de 
bedrijven en instellingen in en bewoners 
van de binnenstad zullen hiernaar moe-
ten handelen en daarover bijvoorbeeld 
ook afspraken moeten maken met hun 
leveranciers.

Met vragen of klachten over de handha-
ving in het voetgangersgebied kunt 
u terecht bij de afdeling parkeer-
handhaving van het parkeerbedrijf, 
via nummer 026 - 377 59 11.

BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN
Bedrijven en instellingen in het voet-
gangersgebied  kunnen, voor hun 
werknemers, ontheffingen aanvragen 
om een eigen parkeerplaats via de 
kortste weg te bereiken. Het aantal 
ontheffingen is aan een maximum 
gebonden n.l. niet méér ontheffingen 
dan twee keer het aantal parkeerplaat-
sen waarover het bedrijf of de instelling 
beschikt.

In bepaalde situaties is het ook mogelijk 
klanten van een eigen parkeerplaats ge-
bruik te laten maken. Daarvoor worden 
eenmalige barcodekaarten op naam 
van dat bedrijf uitgegeven. En als een 
bedrijf of instelling niet beschikt over 
een parkeerplaats is het in bepaalde 
gevallen mogelijk  om een ontheffing 
te verkrijgen voor laden en lossen op 
koopavonden tussen 21.00 en 23.00 
uur en op de andere avonden tussen 
18.00 en 20.00 uur.

BIJZONDERE SITUATIES 
Hierbij gaat het om bedrijven of instel-
lingen die écht op bepaalde momenten 
in het voetgangersgebied moeten zijn 
en waarbij niet kan worden verlangd 
dat dit gebeurt tussen 06.00  en 11.00 
uur. Meest sprekende voorbeelden 
zijn hulpdiensten of de huisarts. Maar 
denk ook aan detailisten die werken 
met verse goederen. Tenslotte zijn er 
ook ontheffingsmogelijkheden voor 
bedrijven die meerdere adressen in de 
binnenstad bevoorraden en daarbij hun 
vrachten bundelen. Al de bijzondere 
situaties zijn opgesomd in de beleidsre-
gels Rijden in het voetgangersgebied.


