Bewonerskaarten Diksmuide
Vraag en antwoord
1. Wat zijn de vereisten om een bewonerskaart te kunnen aanvragen?
- Gedomicilieerd in één van de opgegeven straten van Diksmuide (vastgelegd door het
stadsbestuur van Diksmuide) en een uitnodigingsbrief ontvangen hebben.
2. Waar en hoe vraag ik een bewonerskaart aan?
Er zijn 2 mogelijkheden :
- Online aanvraag via de website van Indigo. Daarvoor hebt u een e-id lezer nodig. Daarna
wordt de bewonerskaart naar u thuis opgestuurd.
- De bewonerskaart aanvragen op 1 van de zitdagen die doorgaan in het openbaar
dienstencentrum in de Maria Doolaeghestraat 2 in Diksmuide op
 Maandag 22 augustus 2016
 Woensdag 24 augustus 2016
 Zaterdagvoormiddag 27 augustus 2016
 Maandag 29 augustus 2016
 Woensdag 31 augustus 2016
 Zaterdagvoormiddag 3 september 2016
3. Wat heb ik nodig van documenten voor het bekomen van een bewonerskaart?
- Bij een onlineaanvraag dient u geen documenten op te sturen, enkel uw identiteitskaart
en de e-id lezer.
- Op 1 van de zitdagen dient u volgende documenten mee te hebben :
o Identiteitskaart
o De uitnodigingsbrief van Indigo
o Inschrijvingsbewijs van de wagen
o Indien u geen eigenaar bent van de wagen
 Verzekeringsattest waaruit blijkt dat u de medebestuurder bent.
 Attest van de werkgever waaruit blijkt dat u permanent over de
bedrijfswagen beschikt
 Attest van de leasemaatschappij
4. Hoe lang duurt de aanvraagtermijn?
- Bij een online aanvraag wordt de bewonerskaart binnen de 10 dagen opgestuurd naar
het thuisadres
- Op 1 van de zitdagen wordt deze onmiddellijk aangemaakt en meegegeven.
5. Wat is de prijs van een bewonerskaart?
- De prijs van de eerste bewonerskaart is gratis, de 2de bewonerskaart kost 100€.

6. Hoeveel bewonerskaarten kunnen er aangevraagd worden per adres?
- Er kunnen maximaal 2 bewonerskaarten per adres aangevraagd worden.
7. Waar kan de bewonerskaart gebruikt worden?
- De bewonerskaart kan gebruikt worden in de gele en groene zone, niet in de rode zone.
 Groene zone = exclusief bewonersparkeren
 Gele zone = max. 2u parkeren met de blauwe schijf
 Rode zone = max. 1u parkeren met de blauwe schijf
8. Wat moet ik doen indien ik mijn bewonerskaart kwijt ben?
- U kunt een nieuwe bewonerskaart laten aanmaken. Dit kost 20€. In afwachting van een
nieuwe bewonerskaart dient u tijdens het parkeren op de openbare weg in regel te zijn.
Doe zeker aangifte bij de politie betreffende het verlies van de bewonerskaart.
9. Wat gebeurt er indien de bewonerskaart niet voldoende zichtbaar is in de wagen, of
wanneer ze omgedraaid of niet aanwezig is in de wagen?
- Hiervoor wordt steeds een retributiebon uitgeschreven. Op de bewonerskaart staat
vermeld dat deze ten allen tijde duidelijk leesbaar moet worden aangebracht aan de
voorruit van het voertuig.
10. Wat indien de nummerplaat geschrapt of gestolen is?
- Geschrapt : kom met het bewijs van schrapping en de oude bewonerskaart naar de
parkeerwinkel in De Panne
- Gestolen : kom met het bewijs van diefstalaangifte verkregen bij de politie naar de
parkeerwinkel in De Panne. Breng het inschrijvingsbewijs mee van de nieuwe
nummerplaat en de kaart wordt gratis aangemaakt.
11. Hoe lang is de bewonerskaart geldig?
- De bewonerskaart is 1 jaar geldig van 01/09/2016 tot 01/09/2017. Daarna dient een
nieuwe bewonerskaart aangevraagd te worden. Ongeveer 1 maand voor de vervaldatum
wordt iedere eigenaar van een bewonerskaart uitgenodigd ter verlenging. Dus indien u
op 1 december 2016 een bewonerskaart aanvraagt, dan is deze maximaal geldig tot
01/09/2017 (dat is de einddatum).

