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MOBILITEIT
PARKEERKAART

PARKEERBELEID

-

GEMEENTELIJKE

De gemeenteraad,
Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit
van 16 maart 1968;
Gelet op het Koninklijk besluit van 1 december 1975 en latere wijzigingen betreffende het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg en
latere wijzigingen;
Gelet op het Ministerieel besluit van 9 januari 2007 waarbij het begrip bewonerskaart met ingang
van 1 februari 2007 vervangen werd door het begrip gemeentelijke parkeerkaart;
Gelet op het Ministerieel besluit van 9 januari 2007 waarbij aan de gemeentebesturen de
mogelijkheid wordt gegeven om via de uitreiking van bewonerskaarten en parkeerkaarten bepaalde
categorieën van personen vrij te stellen van het betalen van parkeergeld en/of het plaatsen van
een parkeerschijf;
Overwegende dat in toepassing van voormeld Ministerieel besluit het de gemeenteraad toekomt
vast te stellen aan welke categorieën van personen en onder welke voorwaarden de gemeentelijke
parkeer- en bewonerskaarten uitgereikt worden; dat de gemeenteraad tevens de grootte van de
kaarten dient vast te stellen, de geldigheidstermijnen en het maximum aantal nummerplaten dat
op de kaarten kan vermeld worden;
Overwegende dat vanaf 2018 voertuigen van Cambio zullen ingezet worden als voertuigen voor
autodelen in stad Torhout;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 4 juni 2007 betreffende de voorwaarden met betrekking
tot de uitreiking en het gebruik van de gemeentelijke parkeer- en bewonerskaarten
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;

BESLUIT:

met eenparigheid.

Artikel 1 – Aan volgende categorieën van personen of voertuigen en onder bijgaande voorwaarden
kan een gemeentelijke parkeerkaart uitgereikt worden:
-

parkeerkaart voor medici: aan huisartsen, thuisverpleegkundigen en kinesisten: er kunnen
meerdere kaarten aangevraagd en uitgereikt worden waarop telkens max. 4 kentekenplaten
kunnen vermeld worden; de parkeerkaart voor medici heeft een geldigheidstermijn van 1 jaar;

-

parkeerkaart voor aannemers: aan geregistreerde aannemers: er kunnen meerdere kaarten
per aannemer aangevraagd worden waarop telkens max. 4 kentekenplaten kunnen vermeld
worden; de parkeerkaart voor aannemers heeft een geldigheidstermijn van 1 jaar;

-

parkeerkaart voor voertuigen gebruikt voor autodelen : per voertuig voor autodelen kan 1
kaart aangevraagd en uitgereikt worden waarop max. 1 kentekenplaat vermeld wordt; de
parkeerkaart voor voertuigen gebruikt voor autodelen heeft een geldigheidtermijn van 1 jaar;

Bij de aanvraag van een gemeentelijke parkeerkaart moet de aanvrager het bewijs voorleggen dat
hij/zij tot de beoogde doelgroep behoort en dat het voertuig waarop de aanvraag betrekking heeft
op hem/haar is ingeschreven of dat hij/zij er bestendig over beschikt.
Artikel 2 – Aan volgende categorieën van personen en onder bijgaande voorwaarden kan een
gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners uitgereikt worden:.
-

parkeerkaart voor bewoners of bewonerskaart: aan personen die hun hoofdverblijfplaats of
domicilie hebben in de gemeente, meer bepaald in de zone waar een parkeerduurbeperking,
betalend parkeren of bewoners parkeren van toepassing is, en in bijzonder in het deel van de
zone of in de straat vermeld op de bewonerskaart; per domicilie kan maximum 1 kaart
aangevraagd en uitgereikt worden waarop telkens maximum 4 kentekenplaten vermeld
worden; het gebruik wordt beperkt tot de zone of straten vermeld op de bewonerskaart;
geldigheidstermijn 1 jaar.

Bij de aanvraag van een gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners moet de aanvrager het bewijs
voorleggen dat het voertuig op hem/haar is ingeschreven of dat hij/zij er bestendig over beschikt.
Artikel 3 – De gemeentelijke bewoners- en parkeerkaarten beantwoorden aan de modellen
opgenomen in de bijlage van het Ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de
gemeentelijke parkeerkaart (B.S. 24.01.2007), en hebben als afmetingen (brxh) ca. 15cm x 10cm.
Artikel 4 – Het gemeenteraadsbesluit van 4 juni 2007 betreffende voorwaarden met betrekking tot
de uitreiking en het gebruik van de gemeentelijke parkeer- en bewonerskaarten wordt opgeheven.

Aldus vastgelegd in zitting, maandag 18 december 2017.
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