
VERKLARING  TOT  HET  BEKOMEN  VAN  EEN 

 B E W O N E R S K A A R T   

Ik,  ondergetekende …………………………………………………………………………, 
geboren te .................................... op ........  ..........................................  en wonende te  

8560 Wevelgem, ........................  ........ straat/plein, huisnr. ........... (busnr. .............. ) 

houder van het/de motorvoertuig(en) met nummerpla(a)t(en)……………………….…..  
en………….…………………verklaar hierbij te voldoen aan de gestelde criteria 
hieronder vermeld.  Ik wens een bewonerskaart te bekomen. 

In bijlage voeg ik : 
1. een kopie van mijn identiteitskaart 
2. (een) kopie(s) van het (de) inschrijvingsbewijs/zen van het voertuig(en) 
3. een attest gezinssamenstelling, gratis te bekomen op de dienst burgerzaken 

van Wevelgem (Vanackerestraat 12),Moorsele (Sint-Maartensplein 12) of 
Gullegem (Peperstraat 10), telefonisch (056/43.39.17), per e-mail via 
burgerzaken@wevelgem.be, via website(www.wevelgem.be/e-loket) of 
schriftelijk via Burgerzaken Vanackerestraat 16 te 8560 Wevelgem. 
 

Datum :  ……………………………   Tel :………………………………………………….. 
  
Handtekening                                    E-mailadres :………………………………………. 
___________________________________________________________________ 

Voorwaarden tot het bekomen van een bewonerskaart 

-De bewonerskaart kan alleen uitgereikt worden aan natuurlijke personen. Er mag slechts 
één kaart per wooneenheid afgeleverd worden en dit ongeacht het aantal personen dat er 
woont of het aantal voertuig(en) waarover zij beschikken. Een wooneenheid is een huis, 
appartement, flat of studio.  
-Eén of twee nummerplaten word(t)(en) op de bewonerskaart vermeld.  
-De aanvrager van de kaart moet een bewijs leveren dat zijn/haar hoofdverblijfplaats is in 
een woonwijk met blauwe zone / zone met bewonersparkeren en dat het (de) voertuig(en) op 
zijn/haar naam is  (zijn) ingeschreven of dat hij/zij  er bestendig over beschikt (leasingwagen, 
firmawagen). Hij/zij dient een kopie van de inschrijving op te sturen naar: 

OPC  bvba 
Wallenstraat  49 
8800  Roeselare 

 
 

telefoon 
051 / 20 61 85 

e-mail 
wevelgem@parkeren.be 

 
De bewonerskaart mag slechts gebruikt worden op de openbare weg / parking in de blauwe 
zone en/of op parkeerplaatsen met bewonersparkeren voor het (de) voertuig(en) waarvan de 
nummerpla(a)t(en) op de bewonerskaart vermeld staat.                                                                                                       
De bewonerskaart wordt gratis afgeleverd.  Een duplicaat kost 15 euro.   

Zolang u niet beschikt over een bewonerskaart, dient u de bestaande 
parkeerreglementering, bv.het plaatsen van de blauwe parkeerschijf, na te leven !        
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