Vraag en antwoord i.v.m. de bewonerskaart.
1. Wat zijn de vereisten om een bewonerskaart te kunnen aanvragen?
 gedomicilieerd zijn in de betalende of blauwe zone waarvoor men een bewonerskaart wenst aan te vragen.
 In het bezit zijn van een wagen.
2. Waar en hoe vraag ik een bewonerskaart aan?
 Bij VINCI Park Belgium n.v., Veemarkt 33, 2800 Mechelen.
 U brengt onderstaande documenten mee:
 De print-out van of/de identiteitskaart van de aanvrager
 het kentekenbewijs van het voertuig
 Indien het voertuig niet uw bezit is:
 firma: attest van de werkgever dat u permanent over de wagen beschikt
 privé: verzekeringsdocument met vermelding dat u medebestuurder bent.
 Lease: attest van de leasemaatschapij dat u permanent over de wagen beschikt
Wanneer alle gegevens correct zijn kunnen wij u onmiddelijk een bewonerskaart meegeven.
3. Hoeveel kost de bewonerskaart?
 1ste en 2de bewonerskaart zijn gratis, met een maximum van 2 bewonerskaarten per domicillie
4. Kaart kwijt, om welke reden dan ook?
U kan onmiddelijk een nieuwe bewonerskaart laten aanmaken in de parkeerwinkel, u dient het kentekenbewijs van de wagen mee te
brengen, de prijs voor een duplicaat van een bewonerskaart bedraagt 25,00€. Tijdens het parkeren op de openbare weg, binnen een
betalende zone, dient indien u niet beschikt over een geldige bewonerskaart geldig in die bepaalde zone, een parkeerticket aan de
dichtstbijzijnde parkeerautomaat genomen te worden. In de blauwe zone ,dient u indien u niet beschikt over een geldige bewonerskaart
geldig in die bepaalde zone,verplicht het plaatsen van de parkeerschijf.
5. Andere nummerplaat, vervangwagen?
Ga zo snel mogelijk met de bewonerskaart van de oude nummerplaat en het kentekenbewijs van de nieuwe nummerplaat naar
parkeerwinkel waar onmiddellijk gratis een nieuwe kaart wordt aangemaakt.
indien dit een vervangwagen van de garage is

 Attest van garage
6. Bewonerskaart niet voldoende zichtbaar, omgedraaid of niet aanwezig?
Hiervoor wordt een retributie uitgeschreven conform het retributiereglement van de Stad Mechelen.
Op de bewonerskaart staat vermeld dat deze ten allen tijde duidelijk leesbaar
moet worden aangebracht achter de vooruit van het voertuig.
7. Nummerplaat geschrapt of gestolen?
 Geschrapt: lever uw bewonerskaart terug in zodra u deze niet meer nodig heeft
Zonder bewonerkaart heeft u het bewijs schrapping van de nummerplaat nodig.
Zonder bewijs van schrapping of de originele bewonerskaart kan er geen nieuwe kaart worden aangemaakt.
 Gestolen: kom met uw bewijs van diefstalaangifte, verkregen bij de Politie, naar de parkeerwinkel. Wenst u een nieuwe kaart op een
andere nummerplaat? Breng het kentekenbewijs mee van de nieuwe nummerplaat en de kaart wordt gratis aangemaakt.
8. Vervalste bewonerskaarten.
Manuele aanpassingen van de bewonerskaart (nummerplaat, zone of datum)zijn niet geldig.
Retributies uitgeschreven omwille van deze reden kunnen niet geannuleerd worden.
9. Verlenging van uw bewonerskaart op vervaldatum.
De vervaldatum staat duidelijk vermeld op uw bewonerskaart.
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In het laatste kwartaal van het jaar waarin uw bewonerskaart vervalt dient u zich te begeven naar de parkeerwinkel om deze te laten
verlengen. Indien geen gegevens gewijzigd werden is het voldoende enkel uw bewonerskaart en de identiteitskaart van de aanvrager
mee te brengen. Bij wijziging van gegevens dienen alle formulieren zoals beschreven in punt 2 opnieuw voorgelegd te worden.
10. Geparkeerd in de verkeerde zone?
Hiervoor wordt een retributie uitgeschreven die niet geannuleerd wordt.
Elke houder van een bewonerskaart krijgt een parkeerplan en een stratenlijst waar en in welke straten hij/zij het voertuig kan parkeren.
Opgelet: in de commerciële straten is het slecht toegestaan te parkeren met bewonerskaart van 18u00 tot 09u00.
11. Nieuwe bewoners
Nieuwe bewoners kunnen met een (Model 2, te verkrijgen in het huis van de Mechelen na
inschrijving) reeds een tijdelijke bewonerskaart komen halen voor 1 maand in afwachting
van het bezoek van de wijkagent.
Zodra de identiteitskaart is aangepast naar het nieuwe domicilie, kan men met de
indentiteitskaart en de tijdelijke bewonerskaart opnieuw langskomen voor een definitieve
kaart te komen halen.
12. Tijdelijke parkeerkaarten Openbare werken.
Tijdelijke parkeerkaarten Openbare werken worden enkel opgemaakt in onderstaande gevallen en dit na goedkeuring van de stad
Mechelen indien:
 de bestuurder van het voertuig in het bezit is van een garage en deze garage als gevolg van de openbare werken niet
bereikbaar is.
 Als gevolg van de openbare werken uitgevoerd in de straat van de bewonerskaarthouder, de eigenaar van het voertuig niet
kan parkeren in zijn/haar bewonerszone.
Voor de duur van deze openbare werken wordt kosteloos een tijdelijke parkeerkaart aangemaakt. Inlichtingen betreffende de duur van
de werken zijn opvraagbaar bij Dienst Communicatie Wegenwerken van de Stad Mechelen.
13. Parkeerkaart Hoekwoning
Bewoners die niet gedomicilieërd zijn in de blauwe of betalende zone maar wel een
zijgevel in deze zone hebben komen in aanmerking voor een parkeerkaart Hoekwoning
Dezelfde documenten zijn vereist als voor een bewonerskaart (zie punt 2).
14. Parkeerkaart 2de verblijf
Eigenaars van een 2de verblijf in de betalende of blauwe zone kunnen een parkeerkaart
2de verblijf aanvragen. Hiervoor zijn dezelfde documenten nodig als voor een bewonerskaart
(zie punt2)
Tevens moet ook het aanslagbiljet op 2de verblijven van de Stad Mechelen worden
voorgelegt

Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij:
VINCI Park Belgium nv
Veemarkt 33
B – 2800 Mechelen
Openingsuren:
Ma: 9u00 – 13u00
Di en Vr: 9u00 – 13u00 en 14u00 – 17u30
Wo en Do: 9u00 – 13u00 en 14u00 – 19u00
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Telefoonnummer: 015/42.45.40
Faxnummer: 015/42.45.36
BTW BE 0440.502.536
RPR Gent
E-mail: parkeren.mechelen@vincipark.be
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