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Inleiding 

- Verwelkoming 

- Planning 

- ‘Parkeerplan’ in het kort  

- Bewoners: Hoe bewonerskaart aanvragen? 

- Handelaars: Hoe individueel 
parkeerabonnement aanvragen? 

- Bezoekers: Hoe individueel 
parkeerabonnement aanvragen? 

 

 

 

 

 



Planning 



Planning 

- 16/11/2015: Parkeerstudie SWECO 

- 15/2/2016: infoavond “Resultaten 
parkeerstudie” 

- 30/6/2016: gemeenteraad invoering blauwe 
zone 

- 5/7/2016: infoavond “Invoering blauwe 
zone” 

- 26/9/2016: infoavond “Hoe 
bewonerskaarten en individuele 
parkeerabonnementen aanvragen?” 

- 5/11/2016: opstart uitgifte kaarten/abon.  

- 1/2/2017: start blauwe zone 

 

 



‘Parkeerplan’ in het kort 



 Sector A 

o                       - met parkeerschijf 

o   Blauwe zone van maandag tot en met zondag 

o   Ganse dag (0 – 24u) 

o   Uitgezonderd voor  bewonerskaarten en parkeerabonnementen 



   Sector B 

o                       - met parkeerschijf 

o   Blauwe zone van maandag tot en met zondag 

o   Van 6uur tot 18uur 

o   Uitgezonderd voor   parkeerabonnementen 



   Sector C 

o                       - met parkeerschijf 

o   Blauwe zone van maandag tot en met zaterdag 

o   Van 8uur tot 18uur 

 



   Sector D 

o                       - met parkeerschijf 

o   Blauwe zone van maandag tot en met zaterdag 

o   Van 8uur tot 18uur 

 



‘Bewoners’  
Hoe bewonerskaart aanvragen? 



‘Bewoners’  
 

 WAT HEB JE NODIG VOOR JE AANVRAAG? 



Wat heb nodig voor je aanvraag? 

ID- KAART 

VERZEKERINGSATTEST 
(groen document) 



Leasingwagen? 

Het document zal beschikbaar zijn op onze website en 
dient door de werkgever ingevuld en ondertekend te 

worden. 

Wat heb nodig voor je aanvraag? 

VERKLARING VAN DE WERKGEVER 
- Vermelding van hoofdverblijfplaats/domicilie aanvrager 
- Vermelding dat aanvrager  over bedrijfswagen beschikt 
- Vermelding nummerplaat voertuig 



‘Bewoners’  
 

 
HOE BEWONERSKAART AANVRAGEN? 

 

2 mogelijkheden 



Hoe bewonerskaart aanvragen? 

 

www.sint-pieters-leeuw.be/bewonerskaarten  

 

 
 

 

 

 

Online via onze website 

Aan het loket (gemeentehuis) 

http://www.sint-pieters-leeuw.be/bewonerskaarten
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‘Bewoners’  
 Online aanvragen via onze website 



www.sint-pieters-leeuw.be/bewonerskaarten  

eenvoudig – 
betaling achteraf 
via overschrijving 

Snel – geen 
wachttijden 

Inscannen 
documenten  

+ e-IDkaartlezer 
nodig 

ONLINE 
Aanvragen vanaf 

1/11/2016 

Demo zal online 
beschikbaar zijn 
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PERSOONLIJKE GEGEVENS 



WELKE SECTOR? WELKE KAART? 

Parkeersector 



PRIJS? 



OVERZICHT GEGEVENS 



BEVESTIGING 



‘Bewoners’  
 

Aanvragen aan het loket (gemeentehuis) 



mogelijk lange wachttijden 

→ vermijd deze via ons online loket 
 

Screening 

documenten 

 

ticket 

 
Terug komen 

met alle 

gegevens 

 



Aan het loket (gemeentehuis) 

6 zaterdagen 
Van 8uur tot 12uur 

Loketten gelijkvloers 

Vanaf 9 / 1 / 2017 
Tijdens openingsuren 

Loketten 1ste verdieping 
Dienst Mobiliteit 

 Pastorijstraat 21 – 1600 Sint-Pieters-Leeuw  



Aan het loket (gemeentehuis) 

→ 6 zaterdagen 
→ Van 8uur tot 12uur 
→ Loketten gelijkvloers Elke groep → 1 zaterdag   

+ 1 extra zaterdag  
voor alle groepen 

Ruisbroek opgedeeld in  
5 groepen  

(op basis van stratenplan) 



• Alfons Vandenboschstraat 

• Beemdstraat 

• Gieterijstraat 

• Kortestraat 

• Paul Gilsonlaan 

• Philippe Destrykerlaan 

• Vorstsesteenweg 

• Vredelaan 

• Wittehoedstraat 

Groep 1 → zaterdag 5 / 11 / 2016 - 8u tot 12u 



• Boomkwekerijstraat 

• Kerkstraat 

• Pieter Cornelisstraat 

• Stationsstraat  

Groep 2 → zaterdag 19 / 11 / 2016 - 8u tot 12u 



• Fabriekstraat 

• Karel Gilsonstraat 

• Kerkplein 

 

 

 

 

Groep 3 → zaterdag 3 / 12 / 2016 - 8u tot 12u 



• Bevrijdingsstraat 

• Brugstraat 

• Gulden-Bodemplein 

• Jan Ruusbroecstraat 

• Kleine Brugstraat 

• Pieter Michielsstraat 

• Reystraat 

• Schoolstraat 

Groep 4 → zaterdag 17 / 12 / 2016 - 8u tot 12u 



• Bronstraat 

• Dahliastraat 

• Hengstraat 

• Laekebeeklaan 

• Oeverbeemd 

• Terwenschoofstraat 

• Villalaan 

• Viooltjesstraat 

• Wandelingstraat 

• Weverijstraat  

Groep 5 → zaterdag 7 / 1 / 2017 - 8u tot 12u 



Alle groepen → extra zaterdag 21 / 1 / 2017 
               - 8u tot 12u - 

• Groep 1 

• Groep 2 

• Groep 3 

• Groep 4 

• Groep 5 



Aan het loket (gemeentehuis) 

Vanaf 9 / 1 / 2017 
→ Alle werkdagen 
     tijdens openingsuren 
→ Loketten 1ste verdieping 
     Dienst Mobiliteit 



‘Bewoners’  
 

 Hoe betalen? 



- 1ste kaart  → € 10,- / jaar 

 2de  kaart  → € 190,- / jaar 
 

- Via overschrijving met  

 gestructureerde mededeling 
 

- Betaal tijdig (1/2/2017 start blauwe zone) 
 

- Opgelet:  
 bewonerskaart wordt vanaf 1/2/2017 voor  

 1 jaar geactiveerd op voorwaarde dat  

 betaling is geregistreerd 

 

Betaling bewonerskaart 



‘Bewoners’  
 

 Ontvangt u een kaart ? → Neen  Ontvangt u een kaart? → Neen 



 

- Er worden geen bewonerskaart op het 

dashboard van het voertuig gelegd. 
 

 

Virtuele bewonerskaarten 



‘Tewerkgesteld bij 

bedrijf, instelling,handelszaak 

te Ruisbroek’ 

 
Hoe individueel 

parkeerabonnement aanvragen? 



‘Tewerkgesteld bij 

bedrijf, instelling,handelszaak 

te Ruisbroek’  

 

 WAT HEB JE NODIG VOOR JE AANVRAAG? 



Wat heb nodig voor je aanvraag? 

VERZEKERINGSATTEST 
(groen document) 

ATTEST VAN DE WERKGEVER 
- Verklaring van tewerkstelling bij bedrijf gelegen in zone 
- Vermelding nummerplaat voertuig 

Het attest zal beschikbaar zijn op onze website en dient 
door de werkgever ingevuld en ondertekend te worden. 



‘Tewerkgesteld bij 

bedrijf, instelling,handelszaak 

te Ruisbroek’  

HOE PARKEERABONNEMENT AANVRAGEN? 
 

2 mogelijkheden 



Hoe parkeerabonnement aanvragen? 

 

www.sint-pieters-leeuw.be/bewonerskaarten  

 

 
 

 

 

 

Online via onze website 

Aan het loket (gemeentehuis) 
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www.sint-pieters-leeuw.be/bewonerskaarten  

eenvoudig – 
betaling achteraf 
via overschrijving 

Snel – geen 
wachttijden 

Inscannen 
documenten  

ONLINE 
Aanvragen vanaf 

1/11/2016 

Demo zal online 
beschikbaar zijn 
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Aan het loket (gemeentehuis) 

→ 2 zaterdagen 
→ 7 en 21 / 1 / 2017 
→ Van 8uur tot 12uur 
→ Loketten gelijkvloers 

‘Tewerkgesteld bij 

bedrijf, 

instelling,handelszaak 

te Ruisbroek’  



Aan het loket (gemeentehuis) 

Vanaf 9 / 1 / 2017 
→ Alle werkdagen 
     tijdens openingsuren 
→ Loketten 1ste verdieping 
     Dienst Mobiliteit 

‘Tewerkgesteld bij 

bedrijf, 

instelling,handelszaak 

te Ruisbroek’  



Hoe betalen? 

‘Tewerkgesteld bij 

bedrijf, instelling,handelszaak 

in Ruisbroek’  



- Week (1 tot 7 dagen) → € 25,- 

 Maand   → € 60,- 

 Jaar   → € 120,- 
 

- Via overschrijving met  
 gestructureerde mededeling 

 

- Aanvraag tijdig indienen (7 dagen voor 
aanvang)  
 

- Opgelet:  
 Individueel parkeerabonnement wordt vanaf 

1/2/2017 geactiveerd op voorwaarde dat 
betaling is geregistreerd 

 

Betaling individueel parkeerabonnement 
→ Tewerkgesteld in Ruisbroek 



 

- Er worden geen individuele 

parkeerabonnement op het dashboard 

van het voertuig gelegd 
 

 

Virtuele individuele 

parkeerabonnementen 



‘Bezoekers, …iedereen’ 

 
Hoe individueel 

parkeerabonnement aanvragen? 



‘Bezoekers, …iedereen’  

 

 WAT HEB JE NODIG VOOR JE AANVRAAG? 



Wat heb nodig voor je aanvraag? 

ID- KAART 

VERZEKERINGSATTEST 
(groen document) 



‘Bezoekers, …iedereen’  

 

HOE PARKEERABONNEMENT AANVRAGEN? 



Hoe parkeerabonnement aanvragen? 

 

www.sint-pieters-leeuw.be/bewonerskaarten  

 

 
 

 

 

 

Online via onze website 
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www.sint-pieters-leeuw.be/bewonerskaarten  

eenvoudig – 
betaling achteraf 
via overschrijving 

Snel – geen 
wachttijden 

Inscannen 
documenten  

ONLINE 
Aanvragen vanaf  

15 / 1 /2017 

Demo zal online 
beschikbaar zijn 
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Aan het loket (gemeentehuis) 

Vanaf 9 / 1 / 2017 
→ Alle werkdagen 
     tijdens openingsuren 
→ Loketten 1ste verdieping 
     Dienst Mobiliteit 

‘Bezoekers, … Iedereen’  



Hoe betalen? 

‘Bezoekers, …iedereen’  

 



- Week (1 tot 7 dagen) → € 50,- 

 Maand   → € 120,- 

  
 

- Via overschrijving met  
 gestructureerde mededeling 

 

- Aanvraag tijdig indienen (7 dagen voor 
aanvang)  
 

- Opgelet:  
 Individueel parkeerabonnement wordt 

geactiveerd op voorwaarde dat betaling is 
geregistreerd 

 

Betaling individueel parkeerabonnement 
 → Bezoekers,…iedereen 



 

- Er worden geen individuele 

parkeerabonnement op het dashboard 

van het voertuig gelegd 
 

 

Virtuele individuele 

parkeerabonnementen 



‘Informatie’  
 

 → Presentatie te raadplegen op website 
→ Iedereen ontvangt in oktober een brochure 
→ Tel. dienst Mobiliteit  02 371 22 91 
     02 371 22 92 


