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Deurne, 24 juni 2019

Onze ref: LER Deurne_adv2019_002
Betreft: ‘parkeerabonnement voor Bewoner-die-Ondernemer-is’

Geachte leden van het Districtscollege van Deurne,

Wij verwijzen naar het parkeerbeleid dat sinds 01.04.2019 van toepassing is in de meeste
randdistricten van de Stad Antwerpen, waaronder het District Deurne.
Van bij de start werd duidelijk vermeld dat de mogelijkheid om een ‘bewonerskaart’ aan te vragen
uitsluitend kan benut worden door natuurlijke personen (aan te tonen a.d.h.v. rijksregisternummer)
die gedomicilieerd zijn in een zone waar betalend parkeren van toepassing is en voor
personenwagens (aan te tonen a.d.h.v. het kentekenbewijs).
Heel wat ondernemers beschikken niet over een personenwagen. Zij maken gebruik van een
bestelwagen, die zowel voor hun professionele activiteiten gebruikt wordt als voor persoonlijke
doeleinden. Deze bewoners worden gediscrimineerd tegenover bewoners die wel over een
personenwagen beschikken.
Voor zover wij hebben begrepen uit de toelichtingen die we via diverse kanalen hebben gekregen, is
de bedoeling van het gewijzigde parkeerbeleid om de parkeerdruk te verlichten die het gevolg is van
het parkeren door chauffeurs die willen vermijden dat ze de binnenstad moeten parkeren wegens
beperkte of betalende parkeermogelijkheden in die binnenstad. De uitzondering voor de bewoners
(natuurlijke personen met personenwagen) is bedoeld om te vermijden dat de randdistricten als
onaantrekkelijk worden ervaren voor bewoning.
Wij besluiten daaruit dat het ook niet de bedoeling van het gewijzigde parkeerbeleid kan geweest
zijn om bewoners te treffen die uitsluitend over een bestelwagen beschikken omdat ze ondernemer
zijn, voor hun ondernemersactiviteit een bestelwagen nodig hebben, maar niet over de mogelijkheid
beschikken om zich naast die bestelwagen ook een personenwagen aan te schaffen.
Om die reden adviseren wij om de bewonerskaart ook beschikbaar te stellen voor de bestelwagen
van bewoners die een zelfstandige activiteit uitoefenen (onder persoonlijke naam of via een
vennootschap voor zover de maatschappelijke zetel zich op het domicilie-adres van de zaakvoerder
bevindt) én voor zover op dat adres geen bewonerskaart voor een personenwagen werd afgeleverd.
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Wij zijn graag bereid om dit advies verder toe te lichten indien gewenst, en hopen dat aan dit advies
een gunstig gevolg kan gegeven worden.
Met vriendelijke groeten,
Namens LER Deurne

Marc Wouters

Bruno Van de Poel

Voorzitter
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