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SV 00194 - Parkeerplaatsen voor mensen met een beperking

Geachte heer Yüksel

Voor het gehele grondgebied Gent zijn er bij benadering 1068 parkeerplaatsen voor mensen met
een beperking. Dit zijn de parkeerplaatsen voor algemeen nut én aanvragen voor de woning of
werkplaats.
Voor de evolutie vanaf 2016 hebben we geen cijfers voor gehele grondgebied Gent. Echter
hebben we deze cijfers wel voor de evolutie sinds 2016 voor de plaatsen binnen het parkeerplan,
i.e. het betalend gebied (en inclusief recente uitbreidingen), de blauwe zones en mogelijke
toekomstige uitbreidingen.
2016
525

2017
593

2018
607

2019
604

2020
655

2021
680

Volgens het kabinet van de Burgemeester stelden de diensten tussen 01/01/2017 (cijfers van
2016 op dit moment niet toegankelijk) en vandaag 3.241 inbreuken vast. De boetes bedragen 58
euro indien de overtreder in het bezit is van een kaart die hem toestaat op dergelijke plaats te
parkeren maar heeft nagelaten deze kaart zichtbaar aan te brengen - 116 euro indien de
overtreder niet over een dergelijke parkeerkaart beschikt. 268 boetes werden uitgeschreven voor
het eerste geval, de overige overtredingen zijn voor het tweede geval.
De stad heeft geen zicht op het aantal mensen dat in Gent woont en een parkeerkaart bezit voor
mensen met een beperking. Deze informatie is in beheer van de FOD Sociale Zekerheid Directie-

generaal Personen met een handicap en is geen openbare informatie in het kader van de GDPR
wetgeving.
Onderstaande tabel is een globaal overzicht van het aantal nieuwe parkeerplaatsen voor mensen
met een beperking goedgekeurd in een Collegebesluit per jaar.
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Aantal nieuwe ppmv
29
48
62
67
28
5
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