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1. Wegwijs 
1.1. Meldingsloket 

Het Meldingsloket voor het gebruik van de jaartoelating is via hetzelfde aanvraagloket als elke 

vergunning voor de inname van publieke ruimte. Deze is te vinden op de link
1
, door op volgende 

knop te klikken: 

 

U komt vervolgens op een aanmeldloket met verschillende inlogopties. Indien u niet de 

mogelijkheid heeft om één van deze opties te gebruiken, kunt u steeds verder door de optie te 

kiezen Verder zonder veilig aanmelden
2
 

 
  

 

1
 https://stad.gent/wonen-verbouwen/vergunning-voor-de-inname-van-publieke-ruimte 
2
 Deze optie vraagt meer tijd, gezien alle gegevens manueel ingevuld moeten worden 

Wegwijs Aanvraag Informatie Verzenden 

https://stad.gent/wonen-verbouwen/vergunning-voor-de-inname-van-publieke-ruimte
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2. Aanvraag 

Kies voor de optie Melding in het kader van jaartoelating 

 

Hieronder vult u het nummer van uw jaartoelating in (opgelet: niet te verwarren met het 

dossiernummer) en klik op Haal op 

 

 

Wegwijs Aanvraag Informatie Verzenden 
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3. Informatie 
3.1. Datum 

Met de handige kalendertool kiest u de gewenste begin- en einddatum. 

Indien u een melding doet van een inname, waarvan de start vroeger ligt dan de ten vroegste 

starten datum, dan krijgt u een verplicht motivatieveld. U dient bijkomend ook contact op te nemen 

met onze dienst per mail via innames@stad.gent of telefonisch via 09/266 79 90 (enkel binnen de 

kantooruren). 

 

Indien het einde meer dan 5 kalenderdagen van de begindatum gelegen is, krijgt u een 

waarschuwing en bent u verplicht een datum te kiezen binnen het toegelaten tijdsvenster. 

 

  

Wegwijs Aanvraag Informatie Verzenden 

mailto:innames@stad.gent
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3.2. Locatie 

Vervolgens kiest u de straat waar de inname zal plaatsvinden. Het schrijfveld staat gelinkt met de 

straatnamendatabank. U kunt na het deels intypen van de straatnaam reeds het huisnummer 

selecteren om sneller naar de gewenste locatie te springen. 

 

U zoomt automatisch naar de ingevoerde locatie. U kan steeds dieper 

in- en opnieuw uit-zoomen met de zoomknoppen.  

 

Selecteer de tekenvorm          en klik op de locatie naar wens 

 



 

 

  
 

 
15 januari 2019 I Handleiding Meldingsloket Jaartoelating 

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen Stad Gent 6  
 

Er verschijnt een blauwe kader. Deze kunt u verslepen door hem vast te nemen op één van de 

randen. U kunt deze ook draaien door de slider rechtsonder Wijzig rotatie te verslepen. 

 

De reeds voorgestelde, rode vormen zijn andere innames. Deze kunnen mogelijks voor conflicten 

zorgen met uw inname. We adviseren de melding te verplaatsen naar een conflictvrije 

parkeerplaats. Indien dit niet mogelijk is, kunt u de melding doen op deze locatie, maar zonder 

garantie van conflictvrije uitvoering. 

Door de informatieknop        te selecteren, kan u gegevens opvragen over de reeds ingetekende 

inname. 
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3.3. Autovrij gebied Gent 

Opgelet: er zijn geen innames van parkeerstroken mogelijk in het Gentse autovrij gebied, gezien 

wettelijk parkeren hier niet is toegestaan. Bij het proberen zal u onderstaande foutmelding krijgen. 
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4. Verzenden 
Na een korte verwerkingstijd krijgt u het bericht van succesvol verzenden. Hieronder vind u de 

referentie van uw melding terug. De bevestiging wordt u ook nagestuurd via e-mail. Dit document 

dient u steeds voor te kunnen leggen. 

 

 

  

Wegwijs Aanvraag Informatie Verzenden 
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5. Kennisgeving nummerplaten bij parkeerverbod 
5.1. Digitaal formulier - inleiding 

Bij elk gebruik van de jaartoelating dient u de nummerplaten te noteren van de wagens die tussen 

de borden staan op het ogenblik dat u de verkeerssignalisatie (E1) plaatst. Dit is tevens vereist als er 

geen wagens aanwezig zijn op moment van plaatsing. 

Vervolgens geeft u deze gegevens ten laatste 48u voor de start van de werken door met dit digitaal 

formulier
3
. De gegevens die u invult, komen bij de Politie terecht. Wanneer er tijdens de vergunde 

periode foutgeparkeerde wagens staan, kunt u via het telefoonnummer 101 met hen contact 

opnemen.  

De Politie zal bij problemen met foutgeparkeerde auto's enkel optreden wanneer zij tijdig (dus 48 

uur op voorhand) werden verwittigd.  

 

5.2. Digitaal formulier - gegevens 

Bij gebruik van uw jaartoelating kiest u optie [Vergunning parkeerverbod]. De optie [Jaarvergunning] 

is enkel bedoeld voor nuts- en infrastructuurwerken. 

 

  

 

3
 https://formulieren.stad.gent/productie4.2/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/sc_kennisgevingnummerplaten.aspx 

 

https://formulieren.stad.gent/productie4.2/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/sc_kennisgevingnummerplaten.aspx
https://formulieren.stad.gent/productie4.2/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/sc_kennisgevingnummerplaten.aspx
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5.3. Digitaal formulier - login 

Om correct in te loggen dient u de gegevens van uw meldingsbewijs te gebruiken, dat u per mail 

wordt overgemaakt na uw melding. Het eerste invulvak [vergunningsnummer] dient dus naar de 

nummer van uw melding, die u steeds rechtsboven terugvindt op uw meldingsbewijs. Dit is niet het 

nummer van de jaartoelating. 

 

 

 

 

Om correct in te loggen dient u de gegevens van uw meldingsbewijs te gebruiken. Het eerste 

invulvak [vergunningsnummer] dient dus naar de nummer van uw melding, die u steeds 

rechtsboven terugvindt op uw meldingsbewijs. Dit is niet het nummer van de jaartoelating. 

 


