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Antwoord college 
Binnen Mechelen worden er op twee verschillende manieren parkeerplaatsen 

voor mensen met een beperking toegekend: 
1- De gewone “permanente” plaatsen, rekening houdende met een 

algemene vraag. Hier wordt geen verdeelsleutel toegepast. Vb. in de 
buurt van winkels, bedrijven,  bezienswaardigheden, …. Bij 

aanhoudende klachten van tekorten of vragen wordt geval per geval 
bekeken of er extra plaatsen moeten worden voorzien. Bij 

bouwprojecten/nieuwe ontwikkelingen wordt er gestreefd naar een 
verdeelsleutel van 6% van het totaal aantal parkeerplaatsen die 

voorbehouden worden voor mensen met een beperking. 
Deze plaatsen worden door het bestuur goedgekeurd. 

2- De plaatsen op “particuliere” aanvraag: plaatsen voorzien op het 
openbaar domein voor mensen met een beperking welke deze vragen 

in de buurt van hun woning. Deze plaatsen zijn nooit ten persoonlijke 

titel. Ze zijn toegankelijk voor alle personen met een beperking die 
een speciale kaart bezitten. 

Bij deze laatste groep van parkeerplaatsen zijn volgende voorwaarden 
van toepassing (voorwaarden goedgekeurd in het 

gemeenteraadsbesluit van 25 januari 2011 en gepubliceerd op de 
website van de stad):  

• de werk- of woonplaats heeft geen garage of privé-parking (met een 
vlotte toegankelijkheid); 

• het is werkelijk moeilijk om in de buurt een parkeerplaats te vinden; 

http://www.google.be/imgres?q=logo+mechelen&hl=nl&sa=X&tbo=d&biw=1920&bih=1023&tbm=isch&tbnid=HEiqVVNQ49QHmM:&imgrefurl=http://www.rlrl.be/rivierkenner/partners.php&docid=ieUunlNVXHapWM&imgurl=http://www.rlrl.be/rivierkenner/logo_mechelen.png&w=237&h=497&ei=MczuUPK2CLDK0AWsr4CACA&zoom=1&iact=hc&vpx=270&vpy=102&dur=1030&hovh=325&hovw=155&tx=96&ty=172&sig=108341966036169924650&page=1&tbnh=153&tbnw=73&start=0&ndsp=61&ved=1t:429,r:3,s:0,i:130


• bezit van een voertuig of worden vervoerd door iemand die bij de  
persoon met een beperking inwoont; 

• ernstige moeilijkheden om zich te verplaatsen ten gevolge een letsel 

aan de onderste ledematen  ten belope van ten minste 50% (bv. 
gebruik van krukken of rolstoel) of door een algemene handicap van 

ten minste 80% die de mobiliteit ernstig in het gedrang brengt; 
• in het bezit zijn van de speciale parkeerkaart;  

De plaatsen “particuliere aanvraag” welke voldoen aan deze voorwaarden 
worden voorgelegd aan het CBS. 

  
Permanente plaatsen: ± 167 plaatsen (over volledig grondgebied van 

Mechelen) 
Particuliere aanvragen: ± 103 plaatsen (over volledig grondgebied) 

 
De politie en de dienst mobiliteit beschikken niet over cijfers waarmee er een 

evolutie kan worden aangetoond. De evolutie van het aantal parkeerplaatsen 
wordt afgestemd op het aantal vragen of meldingen die binnenkomen. 

 

 
                 Mechelen, 9 oktober 2020 
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