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NIEUWE PARKEERKAARTEN
In het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2007 zijn twee besluiten gepubliceerd met betrekking tot de mogelijkheid die aan de gemeentebesturen wordt geboden om een bijzondere parkeerregeling te voorzien voor
bepaalde categorieën van personen.
Het gaat om volgende besluiten:
— enerzijds het koninklijk besluit van 9 januari 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december
1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
— en anderzijds het ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart.
Deze nieuwe bepalingen, die in werking treden op 1 februari 2007, vervangen de vroegere bepalingen van
het algemeen reglement en van het ministerieel besluit van 18 december 1991 waarbij de personen die de
bewonerskaart of het bewonersvignet kunnen bekomen en de overheid die bevoegd is om deze kaart of het
bewonersvignet uit te reiken, worden aangewezen en waarbij het model ervan alsmede de nadere regels
voor uitreiking en voor gebruik worden bepaald.
Terwijl de gemeente onder de vroegere regelgeving enkel parkeerfaciliteiten kon voorzien voor de bewoners, staan de nieuwe bepalingen het gemeentebestuur toe om speciale parkeerkaarten uit te reiken aan
andere doelgroepen, zoals bijvoorbeeld dokters of thuisverplegers.
De gemeenten bepalen de modaliteiten van deze parkeermogelijkheden in een reglement, vastgesteld door
de gemeenteraad. De personen die graag van de nieuwe parkeermogelijkheden gebruik wensen te maken,
doen daartoe een aanvraag en ontvangen, al naargelang het geval, één van de drie volgende kaarten waarvan het model werd vastgelegd in voornoemd ministerieel besluit van 9 januari 2007:
— een parkeerkaart, die de titularis ervan recht geeft op een bijzondere parkeerregeling met beperkte duur
of betalend parkeren en die hem toelaat, naargelang het geval, te parkeren op de voorbehouden parkeerplaatsen overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het reglement vastgelegd door de gemeenteraad;
— een bewonerskaart: een gemeentelijke parkeerkaart speciﬁek bestemd voor de personen die hun hoofdverblijfplaats of hun domicilie in de gemeente, de zone of de straat vermeld op de kaart hebben;
— een parkeerkaart voor autodelen: een gemeentelijke parkeerkaart speciﬁek bestemd in geval van autodelen.

UGA stelt ter beschikking:
8.82-1

Parkeerkaart

8.82-2

Bewonerskaart

8.82-3

Parkeerkaart voor autodelen

Onze kaarten worden gedrukt op geel papier, van 200 g/m² en met formaat 10,5 × 15 cm. Indien zo voorzien
in het gemeentereglement, kan de parkeerkaart bestemd voor bewoners of die voor autodelen, gedrukt
worden op papier van een andere kleur.
Indien u dat wenst, kunnen wij tevens gepersonnaliseerde kaarten leveren. Hiervoor volstaat het om ons
een Excel-bestand te bezorgen, met, voor elk soort kaart, de verschillende gegevens die erop dienen voor te
komen, zijnde:
— kentekenplaat of -platen van het (de) betrokken voertuig(en);
— doelgroep;
— geldigheidsduur van de kaart;
— plaats waar zij geldig is (naam van de gemeente of gemeentes en, al naar gelang het geval, de zone of
straat).
Wij kunnen u tevens plastic hoesjes leveren om de desbetreffende kaarten in te steken.
8.82-P

Plastic hoesje voor parkeerkaart

Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij onze vertegenwoordiger of rechtstreeks bij onze commerciële
dienst.
Commerciële dienst UGA
Tel.: 056/36 32 03
E-mail: catherine.deblon@uga.be

Indien u deze pagina afdrukt om uw bestelling door te geven:
vul a.u.b. de naam en het postnummer van de gemeente in
alsook de naam van de persoon die bestelt.
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Frankering

Division of ContinugaTM nv

Stijn Streuvelslaan 73
8501 KORTRIJK (HEULE)

NIEUWE PARKEERKAARTEN
Gelieve te leveren voor rekening van het gemeentebestuur van

.......................................................................................................................

Naam:

postnummer:

...............................................................

….. ex.

8.82-1

Gemeentelijke parkeerkaart

….. ex.

8.82-2

Bewonerskaart

….. ex.

8.82-3

Parkeerkaart voor autodelen

….. ex.

8.82P

Plastic hoesje voor een parkeerkaart

.......................................................................................................

Datum:

............................................................................

Functie: .................................................................................................... Handtekening:

...........................................................

Verplichte minimumafname: 10 ex.
De UGA-berichten kunnen u via mail bezorgd worden. Indien u dit wenst, gelieve hieronder uw e-mailadres
in te vullen: ................................................................................................................................................................................................

