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ROW - Dienst Mobiliteit 

 6AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT INZAKE HET INVOEREN VAN BEWONERSPARKEREN 
IN DE STATIESTRAAT TE KANNE 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;  
Gelet op het ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart;  
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer; 
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; 
Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing 
van de verkeerstekens; 
Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 16 stemmen voor( CD&V, NVA), 0 stemmen tegen en 8 onthoudingen     
(VLD, Spa en Vlaams Belang). 
artikel 1:  
§1 De bewonerskaart wordt op aanvraag door het gemeentebestuur uitgereikt.  
§2 Deze kan enkel uitgereikt worden aan personen die hun hoofdverblij fplaats of domicilie hebben in de 
Statiestraat of Statieplein. 
§3 De bewonerskaart is gebonden aan de nummerplaat van het voertuig en aan het huisnummer. 
§4 Elke bewoner kan slechts één bewonerskaart aanvragen. Indien hij meerdere voertuigen op zijn 
naam ingeschreven heeft zullen deze andere nummerplaten op dezelfde bewonerskaart vermeld 
worden. 
artikel 2:  
De aanvrager van een bewonerskaart moet het bewijs voorleggen dat het voertuig op zijn naam is 
ingeschreven of dat hij er bestendig over beschikt en dat hij voldoet aan de voorwaarden als bedoeld in 
artikel 1. 
artikel 3:  
De gemeentelijk parkeerkaart mag enkel gebruikt worden voor het voertuig of de voertuigen waarvan de 
nummerplaat erop aangeduid is en enkel op de voor bewoners voorziene pakeerplaatsen op de 
Statiestraat. 

 
 



 

 

 
artikel 4: 
§1 De bewonerskaart wordt terug bezorgd aan het gemeentebestuur van Riemst: 

1. wanneer de nummerplaat aangeduid op de gemeentelijke parkeerkaart teruggezonden 
moet worden aan de Dienst Inschrijving Voertuigen; 

2. bij overlijden van de houder; 
3. wanneer de houder van de bewonerskaart niet meer voldoet aan de voorwaarden als 

bedoeld in artikel 1 of 2 
de bewonerskaart wordt teruggezonden binnen acht dagen na het feit dat de terugzending rechtvaardigt. 
§2 Wanneer het gemeentebestuur een maatregel vaststelt die tot gevolg heeft dat de bewonerskaart 
ongeldig wordt, zendt de houder de kaart terug binnen acht dagen na kennisgeving van de maatregel.  
artikel 5: 
de houder van de bewonerskaart kan er een duplicaat van bekomen wanneer de kaart ver loren, 
vernietigd, beschadigd of onleesbaar is. De beschadigde of onleesbare kaart wordt teruggegeven bij het 
uitreiken van het duplicaat. 
artikel 6: 
De bewonerskaart kan aangevraagd worden op de dienst bevolking. 
artikel 7: 
Deze verordening wordt bekendgemaakt en verzonden naar de Deputatie van Limburg voor vermelding 
in het bestuursmemoriaal. 
artikel 8: 
Dit reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveilighed 
van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. 
artikel 9: 
De situatie wordt geëvalueerd in september 2011. 
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