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1. Waarom is er een vergunning nodig om publieke 
ruimte in te nemen? 

De publieke ruimte is er voor iedereen: van het voetpad en de parkeerplaats voor de deur van je 

woning tot de rijweg naar je school of werk en het park waarin je gaat wandelen.  

Soms is het nodig om een deel van de openbare weg of andere publieke ruimte tijdelijk in te nemen 

voor privaat gebruik, bijvoorbeeld in het kader van werken of een verhuis. In Gent gaat dit jaarlijks 

om ettelijke duizenden innames, die vaak gepaard gaan met tijdelijke parkeerverbodsborden. Deze 

borden wijzigen de verkeerssituatie en mogen dus niet zomaar op eigen initiatief geplaatst worden.  

Als lokale overheid moet de Stad Gent het gebruik van de publieke ruimte organiseren. Ze waakt er 

ook over dat de tijdelijke innames geen veiligheidsproblemen of al te grote hinder veroorzaken. Om 

die reden is er bij politiereglement een vergunningsplicht ingesteld.  

 

2. Hoe kan ik een vergunning bekomen voor inname van 
publieke ruimte? 

Voor een vergunning kan je terecht bij de afdeling Innames Publieke Ruimte van de Dienst Wegen, 

Bruggen en Waterlopen. Alle (digitale) aanvraagformulieren en bijkomende toelichting zijn te vinden 

op www.stad.gent/innames. Bepaalde aanvragen worden behandeld door de Dienst Feesten en 

Ambulante Handel.  

Er is een digitale aanvraagprocedure, maar indien nodig kan de dienst je ook telefonisch (09 266 79 

90) of aan de balie verder helpen. Hou naargelang de aard van de gewenste inname rekening met een 

(maximale) behandelingstermijn van 10 of 21 dagen. Afhankelijk van de locatie en de verwachte 

hinder moet er immers advies ingewonnen worden hulp- en huisvuilophalingsdiensten, De Lijn, het 

Mobiliteitsbedrijf (bvb. voor signalisatie en omleidingen), Groendienst, … . De Stad Gent streeft ernaar 

om vergunningen zo snel mogelijk af te leveren en houdt daarbij rekening met hoogdringende 

situaties.  

De vergunning voor inname van publieke ruimte wordt kosteloos afgeleverd. Je moet zelf wel zorgen 

voor de nodige parkeerverbodsborden en eventuele andere signalisatie. Afhankelijk van de aard en 

de duur van de inname is er een belasting mogelijk.  
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3. Kan ik zelf nagaan of een inname van publieke ruimte 
in mijn buurt vergund is? 

Voor algemene vragen in verband met innames van publieke ruimte kan je terecht bij de afdeling 

Innames Publieke Ruimte van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen (www.stad.gent/innames).  

Via de publieke overzichtskaart van tijdelijke parkeerverboden op de website van de Stad Gent, kan 

iedereen ook zelf nagaan of borden in de straat wel vergund zijn. Tijdelijke parkeerverboden om plaats 

te ruimen voor evenementen, markten e.d. staan voorlopig nog niet op de kaart maar zijn op het 

terrein wel herkenbaar door een sticker van de Stad Gent op de achterkant van de signalisatie. Ook 

kortlopende parkeerverboden voor kleine nuts-infrastructuurwerken zoals (huis)aansluitingen of 

kleine herstellingswerken ontbreken nog op de kaart. De ontsluiting van deze data staat nog op de 

planning van het Vlaamse GIPOD-systeem. 

Onvergunde of hinderlijke innames worden best gemeld via innames@stad.gent. Beschrijf de situatie 

zo concreet mogelijk en voeg eventueel foto’s toe.  

 

4. Hoe treedt de Stad Gent op tegen onvergunde 
innames van publieke ruimte? 

De Stad Gent zet controleurs en toezichters in om na te gaan of burgers en bedrijven zich aan de 

vergunningsplicht houden. De controle gebeurt zowel proactief als naar aanleiding van meldingen en 

klachten. Er wordt ook nauw samengewerkt met de politie en andere diensten op het terrein, zoals 

gemeenschapswachten en parkeerwachters.  

De focus ligt op situaties die het verkeer hinderen, de veiligheid in het gedrang brengen en/of voor 

overmatige hinder zorgen. Het Gentse minderhinderbeleid besteedt hierbij extra aandacht aan het  

comfort en de veiligheid van voetgangers en fietsers.  

Vaststellingen van onvergunde innames worden overgemaakt aan de Dienst Belastingen en kunnen 

aanleiding geven tot GAS-boetes. Onvergunde parkeerverbodsborden worden ook omgedraaid en 

gelabeld met een sticker van de Stad Gent, die de overtreder aanmaant om de signalisatie 

onmiddellijk te verwijderen.  

De Stad Gent kan beslissen om de onvergunde inname ambtshalve te verwijderen, voor rekening van 

de overtreder. Is er een vergunning afgeleverd maar worden de voorwaarden niet nageleefd, dan kan 

de vergunning zelfs ingetrokken worden.  

 

5. Mag ik parkeren tussen onvergunde 
parkeerverbodsborden?  

Als parkeerverbodsborden met een sticker van de Stad Gent als onvergund gelabeld zijn, dan mag je 

deze signalisatie negeren en de parkeerzone toch gebruiken. Uiteraard moet je dan ook het geldende 

parkeertarief betalen.  

Om discussie te vermijden, neem je wel best meteen een foto waaruit duidelijk blijkt dat de borden 

waartussen je parkeerde op dat moment effectief als onvergund gelabeld waren. Indien nodig, kan 

deze foto dienen als bewijs voor je verweer tegen een boete voor foutparkeren. Alle info over deze 

procedure is beschikbaar op de website van de Stad Gent.  
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