
 

 

Gemeentelijk reglement op het toekennen van parkeerkaarten aan bewoners, 

zorgverstrekkers en aannemers. 

 

A. Parkeerkaart voor bewoners gedomicilieerd binnen de blauwe zone Zwevegem 

Voor wie? 

Personen gedomicilieerd binnen de blauwe zone Zwevegem 

Waar aan te vragen? 

De parkeerkaart moet aangevraagd worden bij het gemeentebestuur (onthaal). De aanvrager krijgt 

onmiddellijk een parkeerkaart. 

Wat moet u meebrengen? 

 Indien het voertuig in ingeschreven op naam van de aanvrager 

Identiteitskaart van de aanvrager + inschrijvingsbewijs van het voertuig 

 Indien het voertuig niet is ingeschreven op naam van de eigenaar 

Een geschreven en ondertekende verklaring van de persoon op wiens naam het voertuig is 

ingeschreven om aan te tonen dat de aanvrager er bestendig over beschikt. 

Geldigheidsduur? 

De parkeerkaart voor bewoners is 1 jaar geldig. Een verlenging voor een zelfde termijn is mogelijk 

op initiatief van de aanvrager en indien de vervallen parkeerkaart terugbezorgd wordt aan het 

gemeentebestuur. 

De parkeerkaart loopt van rechtswege af als de aanvrager niet meer gedomicilieerd is binnen de 

blauwe zone van de gemeente Zwevegem. 

Wijzigingen moeten desgevallend steeds worden meegedeeld. 

Aantal? 

1 parkeerkaart voor bewoners per wooneenheid met vermelding van onbeperkt aantal 

nummerplaten 

Kostprijs? 

Gratis. 

 

B. Parkeerkaart voor zorgverstrekkers 

Voor wie? 

Huisartsen (dokters algemene geneeskunde), kinesisten, zelfstandig verpleegkundigen en 

persoonsverzorgers (sector gezinszorg, helpen bij het wassen, aankleden, verzorgen en eten van 

hulpbehoevende personen) 

Waar aan te vragen? 

De parkeerkaart moet aangevraagd worden bij het gemeentebestuur (onthaal). De aanvrager krijgt 

onmiddellijk een parkeerkaart.  

Wat moet u meebrengen? 

- Identiteitskaart van de aanvrager 

- inschrijvingsbewijs (roze formulier) van het voertuig 

- bewijs dat met tot de doelgroep behoort (Attest Orde van Geneesheren, RIZIV-attest of attest van 

werkgever) 

- bewijs van vestiging van de zorgpraktijk op het grondgebied van de gemeente Zwevegem 



- een verklaring dat men in het kader van huisbezoeken medische zorgen verstrekt aan personen 

die wonen in de blauwe zone van de gemeente Zwevegem en dat men de parkeerkaart enkel zal 

gebruiken voor het uitoefenen van beroepswerkzaamheden, in casu huisbezoeken 

Geldigheidsduur? 

De parkeerkaart voor zorgverstrekkers is 1 jaar geldig. Een verlenging voor een zelfde termijn is 

mogelijk op initiatief van de aanvrager en indien de vervallen parkeerkaart terugbezorgd wordt 

aan het gemeentebestuur. 

De parkeerkaart loopt van rechtswege af als de vestiging van de zorgpraktijk van de aanvrager niet 

meer gelegen is op het grondgebied van de gemeente Zwevegem. 

Wijzigingen moeten desgevallend steeds worden meegedeeld. 

Aantal? 

1 parkeerkaart met maximaal 1 nummerplaat 

Kostprijs? 

50 euro per jaar - te betalen bij de aanvraag 

 

C. Parkeerkaart voor aannemers die werken uitvoeren aan panden gelegen binnen de 

blauwe zone Zwevegem 

Voor Wie? 

Aannemers die werken uitvoeren aan panden gelegen in de blauwe zone 

Waar aan te vragen? 

De parkeerkaart moet aangevraagd worden bij het gemeentebestuur (onthaal). De parkeerkaart 

wordt onmiddellijk aangemaakt en meegegeven. 

Wat moet u meebrengen? 

 - Identiteitskaart van de aanvrager 

 - inschrijvingsbewijs (roze formulier) van het voertuig 

 - verklaring dat men werken uitvoert aan een pand gelegen in de blauwe zone van de 

 gemeente Zwevegem 

Geldigheidsduur? 

De parkeerkaart voor aannemers is geldig voor de duurtijd vermeld op de parkeerkaart met een 

maximum van 1 week. Een verlenging is mogelijk op initiatief van de aanvrager en indien de 

vervallen parkeerkaart terugbezorgd wordt aan het gemeentebestuur. 

Aantal? 

1 parkeerkaart met max. 2 nummerplaten 

Kostprijs? 

10 euro per dag of 50 euro per week - te betalen bij de aanvraag 

 

D. Parkeerkaart voor werknemers Bekaert1 

Voor Wie? 

Werknemers van Bekaert tewerkgesteld in de vestiging aan de Stokerijstraat te Zwevegem. 

Waar aan te vragen? 

De parkeerkaarten zullen bezorgd worden aan de firma Bekaert en zullen daar aan de betrokken 

medewerkers afgeleverd worden. 

Geldigheidsduur? 

De parkeerkaart voor werknemers Bekaert is onbeperkt geldig. 

                                                
 



Kostprijs? 

gratis 


