
 
 
  

 

 

Aanvraag parkeerverbod bij verhuis  

(Dit formulier geldt enkel voor de aanvraag van een parkeerverbod op die plaatsen waar er 
parkeerplaatsen voorzien zijn of waar er reglementair geparkeerd mag worden. Voor de andere 
plaatsen dient er contact opgenomen te worden met de lokale politie van de gemeente Middelkerke 
om een passende wegvergunning te bekomen.) 

De aanvraag gebeurt door dit formulier (ten vroegste 2 maanden en minstens 1 volle week voor 
de dag van de verhuis) ingevuld en ondertekend terug te bezorgen aan de afdeling financiën – 
MAC (onthaal),  Spermaliestraat 1 te 8430 Middelkerke, per email naar 
ontvangerij@middelkerke.be of  per fax 059/319130. 

Je dient best de aanvraag persoonlijk in. Zo verneem je meteen of de aanvraag volledig is, de 
voorgestelde datum kan en hoe en wanneer je de vergunning kan bekomen. 

Bij een tijdige en volledige aanvraag waarborgt het bestuur een vlotte aflevering van de toelating 
zodat de verhuis op het geplande tijdstip kan plaatsvinden. Bij een laattijdige en / of onvolledige 
aanvraag kan het bestuur die waarborg uiteraard niet geven en kan de geplande verhuis in het 
gedrang komen. 

Over je aanvraag wordt beslist o.m. op basis van de verkeersveiligheid en mobiliteit. De passende 
verkeersborden worden door de gemeente geplaatst. 

Bij een verhuis tussen twee locaties gelegen op het grondgebied van de gemeente Middelkerke 
moet er per locatie een aanvraag gedaan worden indien er maatregelen inzake het parkeren nodig 
zijn op beide locaties. 

Kostprijs = 12,50 euro per bord per dag (waarop parkeerverbod van toepassing is). (Het regime 
van betalend parkeren blijft wel gelden. In die zones waar betalend parkeren van toepassing is 
wordt er forfaitair een prijs van 30 euro per zone van max. 30m. per dag aangerekend.) 

Aanvrager 

Naam en voornaam  

(eventueel: naam firma/bedrijf)  

Straat en nummer  

Postnummer en gemeente  

Telefoon-/gsmnummer  

E-mailadres  

Datum en locatie 

Datum verhuis  

Adres(sen) waarvoor 
parkeerverbod gevraagd wordt 
(straat + huisnr.) 

  
 

 

Hoe gebeurt verhuis? Omcirkelen 
wat van toepassing is 

personenwagen – bestelwagen – vrachtwagen zonder lift – 
vrachtwagen met lift – anders: ........................................................... 
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Zone en periode betalend 
parkeren? Ja                            /    Neen                     (omcirkelen wat past) 

 

Ondertekening 

Ik verklaar op eer dat er bij gebruik van de voorbehouden parkeerplaats aan volgende 
voorwaarden zal voldaan worden: 

- Voor de voetganger is er op het voetpad, het fietspad of op de parkeerstrook een vrije 
doorgang van minimum 1 meter, zonder dat deze op de rijbaan moet komen.  

- Er is geen hinder voor de zichtbaarheid van verkeerslichten en de afstand tot de 
verkeerslichten bedraagt minstens 20 meter. 

- Een vrije doorgang voor voertuigen, hulpdiensten, van minimum 3 meter blijft behouden. 

- De voorwaarden van de toelating zullen nageleefd worden 

Ik bevestig dat alle gegevens naar waarheid ingevuld zijn. 

 
Datum: ………………………………………………… 

 

 

Handtekening van de aanvrager 

 

 

 

 

 

 

 

 

(De gemeente Middelkerke verwerkt je persoonsgegevens met respect voor je privacy. We volgen hiervoor de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet. De 
gegevens die via dit formulier verzameld worden, dienen voor de aanleg en het beheer van je dossier m.b.t. parkeerverbod. 
We maken je gegevens niet bekend aan derden, tenzij we je toestemming hebben of de wet ons verplicht. Op het adres 
DPO@middelkerke.be kun je steeds vragen welke gegevens wij over je verwerken, kun je ze laten verbeteren of wissen. 
Als je je toestemming hebt gegeven, dan heb je steeds het recht om je toestemming in te trekken. Ben je het niet eens met 
de manier waarop wij je gegevens verwerken, kun je je wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit 
(www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). Lees de privacy policy op www.Middelkerke.be voor meer informatie.) 

 

Meer informatie? 

Financiën - ontvangerij - Gemeentebestuur Middelkerke -  Spermaliestraat 1 -  8430 Middelkerke 
ontvangerij@middelkerke.be -  059 31 30 16 
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http://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
http://www.middelkerke.be/

