FAQ’s PARKEERBELEID MENEN
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 parkeerkaart aan?
Bij Streeteo, Kortrijkstraat 3 bus 0001, 8930 Menen.
U brengt onderstaande documenten mee:

ID kaart van de aanvrager

Kentekenbewijs – deel 1 - van het voertuig
 Indien het voertuig op naam van een andere persoon staat: attest van de
verzekering waarop de aanvrager staat vermeld als medebestuurder
 Indien het een bedrijfsvoertuig is: attest van de werkgever waarin vermeld staat
dat de aanvrager de gebruikelijke bestuurder is.
 Indien het een leasingwagen voor eigen bedrijf is: kopie van het leasingcontract
of kopie van statuten van de zaak
3. Hoeveel kost de bewonerskaart?
 1e bewonerskaart is gratis en geldig voor 2 jaar
 2e bewonerskaart is geldig voor 2 jaar en kost € 100,00
 3e bewonerskaart is geldig voor 2 jaar en kost € 300,00
 4e bewonerskaart is geldig voor 2 jaar en kost € 300,00
 …

4. Hoeveel kost een zorgverstrekkerskaart en wat brengt u mee?
 € 200,00 / jaar
U brengt onderstaande documenten mee:

ID kaart van de aanvrager

Bewijs dat u tot de doelgroep behoort (attest Orde van Geneesheren, RIZIVattest of attest van de werkgever)

Kentekenbewijs – deel 1 - van het voertuig
5. Hoeveel kost een aannemerskaart en wat brengt u mee?
 € 200,00 / jaar
U brengt onderstaande documenten mee:

ID kaart van de aanvrager

Bewijs van officiële aannemer aan de hand van BTW-nummer

Kentekenbewijs – deel 1 - van het voertuig
6. Parkeerkaartkaart niet voldoende zichtbaar, omgedraaid of niet aanwezig?
Hiervoor wordt een retributie uitgeschreven conform het retributiereglement van de
Stad Mechelen.
Op de parkeerkaart staat vermeld dat deze ten allen tijde duidelijk en volledig leesbaar
moet worden aangebracht achter de vooruit van het voertuig.
Digitaal uitgereikte bewonerskaarten staan geregistreerd in ons systeem.
7. Nummerplaat geschrapt of gestolen?

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. Verlenging van uw parkeerkaart op vervaldatum
In het laatste kwartaal van het jaar waarin uw bewonerskaart vervalt ontvangt u een
schrijven met de nodige informatie aangaande de verlenging. Indien geen gegevens
gewijzigd werden is het voldoende enkel uw identiteitskaart van de aanvrager mee te
brengen. Bij wijziging van gegevens dienen alle formulieren zoals beschreven in punt
2 opnieuw voorgelegd te worden.
Bij andere parkeerkaarten dient de houder steeds de vervaldatum op te volgen en zelf
de verlenging aan te vragen.
9. Wijziging nummerplaat?
Langsgaan in de parkeerwinkel met bewijs van schrapping oude nummerplaat en
het kentekenbewijs van de nieuwe nummerplaat, waar onmiddellijk gratis een
nieuwe kaart wordt aangemaakt.
Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij:
Streeteo Menen
Kortrijkstraat 3 bus 0001
8930 Menen
Openingsuren:

MA:
DI:
WO:
DO:
VR:

09.00 – 13.00
GESLOTEN
09.00 – 13.00
09.00 – 13.00
09.00 – 13.00

Telefoonnummer: 056/59.11.20
BTW BE 0440.502.536 RPR Gent
E-mail: parkeren.menen.be@streeteo.be

