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  Invoering/aanvraag Tukhut parkeerkaart 

Sy, 31 maart 2016 

Beste Tukhut-bezoeker, 

 

Graag wil ik even je aandacht vragen voor het volgende. De afgelopen jaren is er in Sy 

toch wel het een en ander veranderd. Met een klimverbod dat sinds begin jaren 90 van 

kracht was en inmiddels weer gedeeltelijk is opgeheven, is ook de verkeersdrukte in Sy 

weer aan het toenemen. Dat betekent ook dat het vlakbij de Tukhut gelegen grote 

parkeerterrein met name in het weekend meer dan volledig bezet is.   

 

Het slechte nieuws 

De gemeente Sy heeft gemeend om per 1 mei a.s. op zaterdagen, zondagen en 

feestdagen parkeergelden te moeten gaan heffen. Dat betekent dat tijdens dergelijke 

dagen voor parkeren op het grote parkeerterrein in Sy tussen 09.00 uur en 21.00 uur 

een bedrag verschuldigd is van 0.75 euro per uur, oplopend tot een dag-maximum van 

5,00 euro. De eigenaren en uitbaters van alle horecagelegenheden in Sy en enkele 

inwoners hebben zich overigens zeer fel tegen deze maatregel verzet. Maar dit heeft 

helaas niet mogen baten.  

 

Het goede nieuws 

Wel hebben we, in overleg met de gemeente Sy nog weten te bereiken, dat een beperkt 

aantal (zijnde 8 stuks) vaste parkeerplaatsen, tijdens de openingstijden van de Tukhut, 

speciaal voor Tukhut-bezoekers gereserveerd zal blijven. En, best of all, parkeren op 

deze door Tukhut-bezoekers vooraf 

te reserveren parkeerplaatsen, blijft 

hoe dan ook gratis. 

 

Gereserveerde parkeerplaatsen 

Op het nevenstaande plattegrondje, 

zie je een overzicht van de grote 

parkeerplaats in Sy met daarop in 

rood duidelijk aangegeven welke 

acht parkeerplaatsen in principe voor 

Tukhut-bezoekers gereserveerd zijn. 

  

http://www.tukhut.nl/
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Parkeerkaart aanvragen 

Een Tukhut parkeerkaart aanvragen gaat eigenlijk heel eenvoudig. Door op deze link  

te klikken of op de link onderaan dit document, kom je bij het aanvraagformulier 

terecht. Dan is het alleen nog maar een kwestie van een paar gegevens invullen en op 

verzenden te klikken. Je ontvangt dan meteen een PDF-document dat je parkeerkaart 

voor het betreffende weekend is. Vervolgens: 

 Eerst dit PDF-document opslaan op je PC, laptop, tablet of smartphone. 

 Niet vergeten deze parkeerkaart uit te printen en mee te nemen naar Sy. 

 In Sy parkeren op een van de voor de Tukhut gereserveerde parkeerplaatsen. 

 En daarbij je Tukhut parkeerkaart duidelijk zichtbaar achter je voorruit plaatsen. 

 

We realiseren ons heel goed dat betaald parkeren geen aantrekkelijk vooruitzicht is 

maar we hebben het vertrouwen dat met voornoemde parkeerregeling de overlast  

en evt. onkosten voor Tukhut-bezoekers beperkt zullen blijven.  

 

Nog vragen? 

Mocht je nog evt. vragen en/of opmerkingen hebben,  

dan verneem ik een en ander graag via info@tukhut.nl  

of via tel. 06 5154 3264. Alvast bedankt 

voor je begrip en medewerking !!! 

 

Met vriendelijke groet, 

Pierre Linssen, webmaster www.tukhut.nl 
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