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VAN BLAUWE ZONES NAAR BETAALD PARKEREN 
 
Beste bewoner van de Filmwijk, 
 
Platform Filmwijk heeft bij het Parkeerbedrijf van de Gemeente Almere aangegeven dat veel 
informatie over de omzetting van blauwe zone naar betaald parkeren voor bewoners niet duidelijk 
is. In samenwerking proberen Platform en gemeente dit in deze informatiebrief te verduidelijken.  
 
 

Blauwe zones zijn omgezet naar betaald parkeren, waarom is dit gedaan? 

Er is niet zoveel parkeerruimte in Almere. De bedoeling is de parkeerplaatsen 
overdag zo te verdelen dat zoveel mogelijk mensen er gebruik van kunnen maken. 
Daarmee moet het ook prettig wonen en werken zijn in de omgeving. Dit zijn de 
redenen die door de gemeente Almere zijn aangegeven om over te gaan naar 
betaald parkeren: 
 
1. Betere verdeling van de parkeerdruk. 
2. Met betaald parkeren kan men langer dan 1 uur parkeren in tegenstelling tot parkeren in de blauwe 

zone. 
3. Toekomstbestendig: mogelijke veranderingen zijn gemakkelijk door te voeren, ook als ze 

verschillen per wijk. 
4. Steeds meer digitaal: wel zo gemakkelijk en beter voor het milieu. 
5. Beperkt aantal parkeerautomaten. 

Bewoners kunnen voor hun bezoek gebruik maken van de bezoekersregeling. 
Andere parkeerders kunnen, net als in de overige wijken in Almere waar betaald parkeren geldt, 
gebruik maken van de mobiele telefoon of app. Op de website van de gemeente Almere 
https://parkeren.almere.nl/parkeren-bezoeker/mobiel-parkeren staat een duidelijke uitleg hoe 
dit werkt. Voor parkeerders die toch liever gebruik maken van een parkeerautomaat is er bij een 
paar wijkingangen en bij belangrijke voorzieningen zoals het gezondheidscentrum nog een enkele 
parkeerautomaat geplaatst. Deze werkt met kentekeninvoer zodat je geen ticket meer achter de 
voorruit hoeft te plaatsen. 
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Hoe werkt mobiel parkeren? 

 
1. Je meldt je aan bij een aanbieder voor 

mobiel parkeren (bijvoorbeeld ANWB, 
Parkmobile, Yellowbrick, etc.) 

2. Je parkeert je auto en ‘start’ de 
parkeeractie in de app, telefonisch of via 
de website van de aanbieder. Hiermee 
start je de parkeertijd. 

3. Wanneer je weer vertrekt ‘stop’ je je 
parkeeractie in de app, telefonisch of via 
de website van de aanbieder. Je 
parkeeractie wordt dan direct beëindigd. 

4. Je betaalt het reguliere straattarief voor 
de werkelijke tijd die je geparkeerd 
hebt. De parkeerkosten betaal je aan de 
aanbieder van mobiel parkeren. Het 
eerste uur is gratis. Het maximum 
dagtarief is € 5,-. Meestal worden ook 
transactiekosten berekend. 

Voorbeeld ANWB 

 

 

Waar staan de parkeerautomaten in de Filmwijk? 

Wijk Straat Zone 

Filmwijk  Comedy Caperstraat – Charlie Chaplinweg  36044  

Filmwijk  Cinemadreef - Hollywoodlaan  36044  

Filmwijk  Cinemadreef - Oscarlaan  36044  

Filmwijk  Grace Kellystraat - Greta Garboplantsoen  36044   

Filmwijk Odeonstraat 36015 

 
NB: op verzoek van het Platform onderzoekt de gemeente mogelijkheden om op onderstaande locaties 
extra parkeerautomaten te plaatsen: 
• Ingrid Bergmanstraat  zone 36044 
• David Nivenweg   zone 36044 
 
De kaart en de locaties van de parkeerautomaten zijn het beste te zien via de website: 
https://parkeren.almere.nl/parkeren-in-almere-gaat-veranderen  
 

Hoe werkt de bezoekersregeling? 

Het e-loket van de Parkeerservice is vernieuwd. 
Voordat je voor het eerst de nieuwe BezoekersApp kunt gebruiken, moet iedereen deze eenmalig 
aanvragen via het nieuwe e-loket van de Parkeerservice: https://almere.parkeer.nl/webshop.  
 
Bij ingebruikname van de nieuwe BezoekersApp wordt er door de bewoner direct een startsaldo op de 
BezoekersApp gezet. Na goedkeuring van je aanvraag ontvang je een e-mail en kun je de BezoekersApp 
direct gebruiken. Daarna kun je op elk gewenst moment je saldo opwaarderen. 
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Starten van de BezoekersApp:  
Open de browser van je smartphone, tablet of PC en vul het volgende webadres in: 
bezoek.parkeer.nl/almere 
 
Ga voor verdere informatie naar https://parkeren.almere.nl/handleiding-bezoekersapp 
 

Alternatieve bezoekersregeling (zogenaamde digibetenregeling) 

Voor bewoners zonder smartphone, tablet of computer kent de gemeente een alternatieve 
bezoekersregeling: de zogenaamde digibetenregeling. 
 
Voor het aanvragen van deze bezoekersregeling kun je bellen met Parkeerservice (P1) 
telefoonnummer: 036-5343202. Je krijgt dan een brief thuisgestuurd met een persoonlijke code en 
uitleg over het telefonisch aan- en afmelden van jouw bezoek. 

Bezoekers telefonisch aan- en afmelden 
Om je bezoekers telefonisch te kunnen aan- en afmelden heb je het volgende nodig: 
• Je persoonlijke code 
• Het kenteken van de auto van de bezoeker. 
• Het zonenummer 
 
Heb je nog vragen over het gebruik van de bezoekersregeling, neem dan gerust contact op met 
Parkeerservice (zie hieronder contactgegevens). 

Bewonersvergunning verlengen? 

Het aanvragen of verlengen van een parkeerproduct wordt nu nog eenvoudiger. Om gebruik te kunnen 
maken van het e-loket vragen wij je om eenmalig een account aan te maken en je parkeerproduct 
opnieuw aan te vragen. Dat inloggen moet echt gebeuren om het nieuwe parkeerprogramma van het e-
loket met de meest actuele bewonersgegevens te vullen. Daarna krijg je jaarlijks zoals gebruikelijk een 
herinnering om je parkeerproduct te verlengen.  
 

Contactgegevens Parkeerservice Almere 

Ga voor vragen of opmerkingen over betaald parkeren naar: 
 
PARKEERSERVICE ALMERE (P1) 
Telefoon: (036) 534 32 02 
E-mail: info@parkeerservicealmere.nl 
Bezoekadres: Blekerstraat 6, 1315 AH Almere 
 
 
 


