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Omschrijving van de vraag
Toelichting:

Wie niet vertrouwd is met de Gentse situatie verdwaalt in het systeem van vergunningen.
Een vergunning voor bewoners van het autovrijgebied, nodig om met een voertuig het
gebied in te rijden is een “vergunning bewoner AG. Een bewoner van het
autovrijgebied die iets bij zijn woning wil in- of uitladen heeft geen vergunning “laden en
lossen” nodig maar een “vergunning bezoeker bewoner”.
Deze termen komen uit de communicatie van het mobiliteitsbedrijf met een nieuwe
inwoner van onze stad.
Echter, wat vroeger een bewonerskaart was, bedoeld om mee te parkeren, is nu een
‘bewonersvergunning’. De betrokken burger dacht dat hij zich in orde stelde door een
bewonersvergunning aan te vragen. Het gevolg was een reeks GAS-boetes die hij opliep
telkens wanneer hij het autovrijgebied inreed.
Vraag:

Een vergunning ‘Bewoner AG’ voor het autovrijgebied geeft je het recht in te rijden en
ook om te laden en lossen.
https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/vergunningen-mobiliteit-enparkeren/vergunningen-autovrij-gebied
Een bewonersvergunning geeft de zone aan waar je een auto gratis mag parkeren en
waar je op de voorbehouden ‘bewonersparkeerplaatsen’ mag staan.
https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/parkeren/parkeren-opstraat/parkeervergunningen/bewonersvergunningen
Deze verwarring is bijzonder frustrerend voor wie ermee te maken krijgt en jaagt mensen
op kosten. Wat doet u om hieraan te verhelpen?
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Het klopt uiteraard dat er een andere vergunning nodig is om te parkeren dan om het
autovrij gebied in te rijden.
Het mobiliteitsbedrijf communiceert zeer veel met de inwoners van onze stad over
vergunningen. Het is mij uit uw vraag niet helemaal duidelijk overwelke communicatie
het precies gaat. De verwarring die u aangeeft kan niet bevestigd worden op basis van de
klantencontacten of klachten die het mobiliteitsbedrijf ontvangt.
De betrokken burger mag steeds contact opnemen met het mobiliteitsbedrijf zodat zij
kunnen nagaan of er in de communicatie iets fout liep.Want uiteraard streven we ernaar
om de terminologie en communicatie altijd zeer helder te houden.
In het vernieuwde e-loket, dat het Mobiliteitsbedrijf net vandaag gelanceerd heeft, kan de
burger zowel een parkeervergunning als een vergunning voor het autovrij gebied
aanvragen. (https://mobiliteitsvergunningen.stad.gent)
We maken een duidelijk onderscheid tussen beide vergunningen door twee
‘aanvraagknoppen’ te voorzien: een knop ‘parkeervergunning’ en een knop ‘vergunning
autovrij gebied’.
Onder beide knoppen staat extra uitleg waarvoor de vergunning bedoeld is.
 Onder ‘parkeervergunning’ staat dat deze vergunning bedoeld is om “onder
voorwaarden te parkeren in bepaalde parkeer- of bewonerszones in Gent.”
 Onder de knop ‘vergunning autovrij gebied’ staat dat deze vergunning bedoeld is
om “één van de autovrije gebieden in Gent in te rijden”.
Dit zou, vermoed ik toch, voldoende duidelijk moeten zijn.
Beide vergunningen kunnen in het vernieuwde e-loket in één “bestelling” aangevraagd
worden. Dit maakt het voor de burger makkelijker om, wanneer deze de beide
vergunningen nodig heeft, de vergunningen aan te vragen.
Op de website staat ook een duidelijk overzicht van de types vergunningen voor het
autovrij gebied en van de parkeervergunningen.
Ook aan de balie worden zorgverstrekkers, bewoners en andere doelgroepen, die zowel
een parkeervergunning als een vergunning autovrij gebied kunnen aanvragen, gewezen
op het feit dat zij beide vergunningen moeten aanvragen, m.a.w. dat een
parkeervergunning geen toegang geeft tot een autovrij gebied en omgekeerd dat een
vergunning autovrij gebied geen parkeervergunning is.
Dit gebeurt overigens ook in onze overige contacten met de burger (telefonisch/mail).

