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Goedkeuring te hechten aan het gewijzigde reglement op het intern bestuur voor de uitreiking van de
gemeentelijke parkeerkaarten
Samenvatting
De gemeenteraad hecht haar goedkeuring aan de aanpassingen in het ‘reglement voor intern bestuur voor de
uitreiking van de gemeentelijke parkeerkaart’, en dit naar aanleiding van de invoering van de parkeerkaart voor
Turnhoutenaren en de parkeerkaart voor treinreizigers. De mogelijkheden van de werkerskaart, bewonerskaart,
verzorgerskaart en parkeerkaart voor autodelen worden aangevuld.
Motivering
Voorgeschiedenis
De gemeenteraad heeft in zitting van 7 november 2011 goedkeuring gehecht aan het gewijzigde reglement voor
intern bestuur voor de uitreiking van de gemeentelijke parkeerkaart.
Tijdens de collegezitting van 8 januari 2015 werd goedkeuring gehecht aan de ontwerpovereenkomst tussen stad
Turnhout en NMBS waarbij wordt overeen gekomen dat de stad Turnhout betalend parkeren invoert op de
stationsparkings en de parkeerkaarten van NMBS hier toestaat als gemeentelijke parkeerkaart.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting 15 januari 2015 principieel goedkeuring gehecht aan
de voorgestelde wijzigingen aan het reglement voor intern bestuur voor de uitreiking van de gemeentelijke
parkeerkaart:
Feiten en context
Na een grondige evaluatie van de zone met betalend parkeren en de uitzonderingen hierop (gemeentelijke
parkeerkaarten) worden een aantal wenselijke aanpassingen voorgesteld voor het reglement voor de uitreiking van
de gemeentelijke parkeerkaarten.
De voorgestelde aanpassingen sluiten aan bij het goedgekeurde retributiereglement op het parkeren:
- De lijst met gemeentelijke parkeerkaarten wordt aangevuld met de parkeerkaart voor Turnhoutenaren en
de parkeerkaart voor treinreizigers.
- De prijs van de werkerskaart stijgt naar €250/jaar of €25/maand en geeft recht om voor onbeperkte duur te
parkeren in de blauwe zone en in de zone met betalend parkeren, met uitzondering van de straten met het
hoogste uurtarief (rode zone).
- De mogelijkheden voor de aanvraag van de parkeerkaart voor autodelen, de verzorgerskaart en de 2 de
bewonerskaart worden aangevuld.
Juridische grond
- Het nieuwe gemeentedecreet.
- Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en
van het gebruik van de openbare weg.
- Het Ministerieel Besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart, inzonderheid artikel 2.

Argumentatie
Het reglement voor intern bestuur voor de uitreiking van de gemeentelijke parkeerkaart, bewonerskaart,
gemeentelijke parkeerschijf, gemeentelijke parkeerkaart voor voertuigen van openbaar nut, de tijdelijke
gemeentelijke parkeerkaart en de bezoekerskaart wordt aangepast naar aanleiding van de toevoeging van de
parkeerkaart voor Turnhoutenaren en de parkeerkaart voor treinreizigers en de nieuwe mogelijkheden bij de
aanvraag van een aantal gemeentelijke parkeerkaarten.
Besluit
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de aanpassing van het ‘reglement voor intern bestuur voor de uitreiking
van de gemeentelijke parkeerkaart, zodat het reglement onderstaande bepalingen omvat:
Hoofdstuk 1. De gemeentelijke parkeerkaart:
Artikel 1.1
De gemeentelijke parkeerkaart omvat de volgende soorten:
- de gemeentelijke parkeerkaart voor werkgevers, werknemers en zelfstandigen.
- de gemeentelijke parkeerkaart voor verzorgenden.
- de bewonerskaart.
- de gemeentelijke parkeerschijf.
- de gemeentelijke parkeerkaart voor autodelen.
- de gemeentelijke parkeerkaart voor voertuigen van openbaar nut.
- de tijdelijke gemeentelijke parkeerkaart.
- de bezoekerskaart.
- de parkeerkaart voor Turnhoutenaren.
- de parkeerkaart voor treinreizigers.
Artikel 1.2
De gemeentelijke parkeerkaart wordt uitgereikt door de Stad Turnhout of een door de Stad Turnhout
gemandateerde.
Hoofdstuk 2. De gemeentelijke parkeerkaart voor doelgroep werknemers, werkgevers en zelfstandigen, hier verder
‘werkerskaart’ genoemd.
Artikel 2.1
De werkerskaart wordt slechts uitgereikt aan werknemers, werkgevers of zelfstandigen waarvan de werkplaats
binnen de zone met betalend parkeren gelegen is. De aanvrager moet niet in Turnhout gedomicilieerd zijn.
Ze kan schriftelijk aangevraagd worden bij het gemeentebestuur. De aanvrager moet de elementen aanbrengen
die bewijzen dat hij tot één van de in het eerste lid beschreven categorieën behoort. De werknemers moeten een
attest van de werkgever kunnen voorleggen.
Artikel 2.2
De werkerskaart geeft recht op het niet gelijktijdig parkeren van 2 voertuigen. Daartoe vermeldt ze de
nummerplaten van de voertuigen die door de kaart gedekt worden.
Wanneer de aanvrager zijn verzoek voor een werkerskaart indient, levert hij een kopie van de inschrijvingsbewijzen
van de voertuigen waarop de aanvraag betrekking heeft.
Artikel 2.3
De werkerskaart kan afgeleverd worden voor een geldige periode van 1 maand of van maximum 1 jaar. Na afloop
van deze termijn bezorgt de aanvrager of zijn rechthebbende de werkerskaart terug aan het gemeentebestuur. Als
hij de kaart wenst te verlengen, doet hij zijn aanvraag binnen dezelfde termijn als bij zijn oorspronkelijke aanvraag,
met desgevallend de vermelding van de verschillen. Daartoe vermeldt de kaart de einddatum van de
geldigheidsperiode.
In afwijking van het eerste lid loopt de gemeentelijke parkeerkaart van rechtswege af bij één van de volgende
gebeurtenissen:
1. Bij het beëindigen van het contract waardoor de persoon niet langer als werknemer binnen de betaalzone
werkt.
2. Wanneer één van de kentekenplaten aangeduid op de kaart, teruggezonden moet worden aan de Dienst
Inschrijvingen Voertuigen.

3. Herhaaldelijke vaststellingen van misbruik van de parkeerkaart.
Artikel 2.4
De werkerskaart is geldig op de hiervoor aangeduide plaatsen in de zone met betalend parkeren en de blauwe
zone, bepaald in het retributiereglement op het parkeren. Bij de aflevering van de kaart wordt vermelding gemaakt
van de plaatsen waar ze geldig is.
Artikel 2.5
De werkerskaart heeft de volgende afmetingen:
10 cm breed en 10 cm hoog.
Ze vermeldt: “Stad Turnhout – gemeentelijke parkeerkaart” alsook de inlichtingen bedoeld in artikel 2.2, eerste lid;
2.3, eerste lid en artikel 2.4.
Hoofdstuk 3. De gemeentelijke parkeerkaart voor doelgroep verzorgenden, hier verzorgerskaart genoemd.
Artikel 3.1
De verzorgerskaart wordt slechts uitgereikt aan artsen, thuisverpleging, kinesisten en personen die tewerk gesteld
zijn als verzorgende.
Ze kan schriftelijk aangevraagd worden bij het gemeentebestuur. De aanvrager moet de elementen aanbrengen
die bewijzen dat hij tot één van de in het eerste lid beschreven categorieën behoort. De werknemers leggen zo
nodig een attest van hun werkgever voor.
Artikel 3.2
De verzorgerskaart geeft recht op het parkeren van 1 voertuig. Daartoe vermeldt ze de nummerplaat van het
voertuig die door de kaart gedekt wordt.
Wanneer de aanvrager zijn verzoek voor een verzorgerskaart indient, levert hij een kopie van de
inschrijvingsbewijzen van de voertuigen waarop de aanvraag betrekking heeft.
Artikel 3.3
De verzorgerskaart is maximaal één jaar geldig. Na afloop van deze termijn bezorgt de aanvrager of zijn
rechthebbende de verzorgerskaart terug aan het gemeentebestuur. Als hij de kaart wenst te verlengen, doet hij zijn
aanvraag binnen dezelfde termijn als bij zijn oorspronkelijke aanvraag, met desgevallend de vermelding van de
verschillen. Daartoe vermeldt de kaart de einddatum van de geldigheidsperiode.
In afwijking van het eerste lid loopt de gemeentelijke parkeerkaart van rechtswege af bij één van de volgende
gebeurtenissen:
1. Het stopzetten van zijn activiteit zoals beschreven in artikel 3.1
2. Wanneer de kentekenplaat aangeduid op de kaart, teruggezonden moet worden aan de Dienst
Inschrijvingen Voertuigen.
3. Herhaaldelijke vaststellingen van misbruik van de parkeerkaart.
Artikel 3.4
De verzorgerskaart is geldig in alle zones.
Artikel 3.5
De verzorgerskaart heeft de volgende afmetingen:
10 cm breed en 10 cm hoog.
Ze vermeldt: “Stad Turnhout – gemeentelijke parkeerkaart” alsook de inlichtingen bedoeld in artikel 3.2, eerste lid
en in artikel 3.3, eerste lid.
Hoofdstuk 4. De bewonerskaart
Artikel 4.1
De bewonerskaart wordt slechts uitgereikt aan personen die gedomicilieerd zijn op een adres dat recht geeft op een
bewonerskaart in de Stad Turnhout.
Ze kan schriftelijk aangevraagd worden bij het gemeentebestuur.

Artikel 4.2
De bewonerskaart geeft recht op het parkeren van 1 voertuig. Daartoe vermeldt ze de nummerplaat van het
voertuig die door de kaart gedekt wordt.
Wanneer de aanvrager zijn verzoek voor een gemeentelijke parkeerkaart indient, levert hij een kopie van de
inschrijvingsbewijzen van de voertuigen waarop de aanvraag betrekking heeft.
Artikel 4.3
De bewonerskaart kan afgeleverd worden voor een geldige periode van 1 maand of van maximum 1 jaar. Na afloop
van deze termijn bezorgt de aanvrager of zijn rechthebbende de bewonerskaart terug aan het stadsbestuur. Als hij
de kaart wenst te verlengen, doet hij zijn aanvraag binnen dezelfde termijn als bij zijn oorspronkelijke aanvraag, met
desgevallend de vermelding van de verschillen. Daartoe vermeldt de kaart de einddatum van de
geldigheidsperiode.
In afwijking van het eerste lid loopt de bewonerskaart van rechtswege af als zijn begunstigde niet meer
gedomicilieerd is op een adres dat recht geeft op een bewonerskaart in de Stad Turnhout
Artikel 4.4
De bewonerskaart is geldig in zijn toegewezen bewonerszone(s). Daartoe vermeldt de kaart de zone(s) waar zij
geldig is.
Een lijst van de straten waaruit de zone bestaat, dient meegegeven te worden bij uitreiking van de bewonerskaart.
Artikel 4.5
De bewonerskaart heeft de volgende afmetingen:
10 cm breed en 10 cm hoog.
Ze vermeldt: “Stad Turnhout – Bewonerskaart” alsook de inlichtingen bedoeld in artikel 4.2, eerste lid; in artikel 4.3,
eerste lid en in artikel 4.4., eerste lid.
Hoofdstuk 5. De gemeentelijke parkeerschijf
Artikel 5.1
De gemeentelijke parkeerschijf kan worden uitgereikt aan alle personen.
Ze kan schriftelijk aangevraagd worden bij het gemeentebestuur.
Artikel 5.2
De gemeentelijke parkeerschijf is geldig in al de zones.
Artikel 5.3
De gemeentelijke parkeerschijf heeft volgende afmetingen:
11 cm breed en 15 cm hoog.
Ze vermeldt: “Stad Turnhout” en “Turnhouts kwartiertje”.
Hoofdstuk 6. De gemeentelijke parkeerkaart voor autodelen
Artikel 6.1
De gemeentelijke parkeerkaart voor autodelen wordt slechts uitgereikt aan de eigenaar van een voertuig dat
officieel geregistreerd is als deelauto, bij een erkende vereniging voor autodelen. De aanvrager moet niet in
Turnhout gedomicilieerd zijn.
Ze kan schriftelijk aangevraagd worden bij het gemeentebestuur.
Artikel 6.2
De gemeentelijke parkeerkaart voor autodelen geeft recht op het parkeren van 1 voertuig. Daartoe vermeldt ze de
nummerplaat van het voertuig die door de kaart gedekt wordt.

Wanneer de aanvrager zijn verzoek voor een gemeentelijke parkeerkaart indient, levert hij een kopie van de
inschrijvingsbewijzen van de voertuigen waarop de aanvraag betrekking heeft. Hij brengt de nodige elementen aan
die aantonen dat het voertuig officieel gebruikt wordt als deelauto.
Artikel 6.3
De gemeentelijke parkeerkaart voor autodelen is maximaal een jaar geldig. Na afloop van deze termijn bezorgt de
aanvrager of zijn rechthebbende de gemeentelijke parkeerkaart terug aan het gemeentebestuur. Als hij de kaart
wenst te verlengen, doet hij zijn aanvraag binnen dezelfde termijn als bij zijn oorspronkelijke aanvraag, met
desgevallend de vermelding van de verschillen. Daartoe vermeldt de kaart de einddatum van de
geldigheidsperiode.
In afwijking van het eerste lid loopt de gemeentelijke parkeerkaart van rechtswege af bij één van de volgende
gebeurtenissen:
1. Stopzetting van de samenwerkingsovereenkomst tussen de vereniging voor autodelen en de Stad
Turnhout.
2. Wanneer de kentekenplaat aangeduid op de kaart, teruggezonden moet worden aan de Dienst
Inschrijvingen Voertuigen.
3. Stopzetting van de erkenning van het voertuig als deelauto bij een erkende vereniging voor autodelen.
Artikel 6.4
De gemeentelijke parkeerkaart voor autodelen is geldig in al de zones.
Artikel 6.5
De gemeentelijke parkeerkaart voor autodelen heeft de volgende afmetingen:
10 cm breed en 10 cm hoog.
Ze vermeldt: “Stad Turnhout – Autodelen” alsook de inlichtingen bedoeld in artikel 6.2, eerste lid en artikel 6.3,
eerste lid.
Hoofdstuk 7. De gemeentelijke parkeerkaart voor voertuigen van openbaar nut
Artikel 7.1
De gemeentelijke parkeerkaart voor voertuigen van openbaar nut kan slechts worden uitgereikt voor voertuigen
van openbaar nut.
Ze kan schriftelijk aangevraagd worden bij het gemeentebestuur. Nieuwe aanvragen worden beoordeeld door het
stadsbestuur.
Artikel 7.2
De gemeentelijke parkeerkaart voor voertuigen van openbaar nut geeft recht op het parkeren van 1 voertuig.
Daartoe vermeldt ze de nummerplaat van het voertuig die door de kaart gedekt wordt.
Artikel 7.3
De gemeentelijke parkeerkaart voor voertuigen van openbaar nut is geldig gedurende een kalenderjaar. Als hij de
kaart wenst te verlengen, doet hij zijn aanvraag binnen dezelfde termijn als bij zijn oorspronkelijke aanvraag.
Daartoe vermeldt de kaart het jaartal van de geldigheidsperiode.
In afwijking van het eerste lid loopt de gemeentelijke parkeerkaart voor voertuigen van openbaar nut van
rechtswege af wanneer de kentekenplaat aangeduid op de kaart, teruggezonden moet worden aan de Dienst
Inschrijvingen Voertuigen.
Artikel 7.4
De gemeentelijke parkeerkaart voor voertuigen van openbaar nut is geldig in al de zones.
Artikel 7.5
De gemeentelijke parkeerkaart voor voertuigen van openbaar nut heeft een aangepaste lay-out om fraude te
voorkomen.

De gemeentelijke parkeerkaart voor voertuigen van openbaar nut vermeldt: “Stad Turnhout – parkeerkaart” alsook
de inlichtingen bedoeld in artikel 7.2 en artikel 7.3, eerste lid. Als al deze inlichtingen niet onverkort zijn ingevuld, is
de kaart niet geldig .
Hoofdstuk 8. De tijdelijke gemeentelijke parkeerkaart
Artikel 8.1
De tijdelijke gemeentelijke parkeerkaart geeft recht op het parkeren van 1 voertuig. Daartoe vermeldt ze de
nummerplaat van het voertuig die door de kaart gedekt wordt.
Ze kan schriftelijk aangevraagd worden bij het gemeentebestuur.
In uitzonderlijke gevallen van hoogdringendheid kan de gemeentelijke parkeerkaart aangevraagd worden bij de
lokale politie. In dit geval is de parkeerkaart maximum 2 dagen geldig, te beginnen op de dag van de aflevering van
de parkeerkaart.
Artikel 8.2
De tijdelijke gemeentelijke parkeerkaart is slechts tijdelijk geldig. Daartoe vermeldt de kaart de periode waarop de
kaart geldig is.
Artikel 8.3
De tijdelijke gemeentelijke parkeerkaart is slechts geldig op een welbepaalde plaats. Daartoe vermeldt de kaart de
plaats waarop de kaart geldig is.
Artikel 8.4
De tijdelijke gemeentelijke parkeerkaart heeft een aangepaste lay-out om fraude te voorkomen.
De tijdelijke gemeentelijke parkeerkaart vermeldt: “Stad Turnhout – parkeerkaart – tijdelijk” alsook de inlichtingen
bedoeld in artikel 8.1, artikel 8.2, en artikel 8.3. Als al deze inlichtingen niet onverkort zijn ingevuld, is de kaart niet
geldig.
Hoofdstuk 9. De gemeentelijke parkeerkaart voor doelgroep bezoekers, hier verder bezoekerskaart genoemd:
Artikel 9.1
De bezoekerskaart wordt slecht uitgereikt aan:
- bewoners die gedomicilieerd zijn op een adres dat recht geeft op bezoekerskaarten in de Stad Turnhout
- handelaars die gedomicilieerd zijn of een handelspand beheren op een adres dat recht geeft op bezoekerskaarten
in de Stad Turnhout.
- clubs/verenigingen/… met postbus dat recht geeft op bezoekerskaarten in Stad Turnhout.
Ze kan schriftelijk aangevraagd worden bij het gemeentebestuur. De aanvrager moet de elementen aanbrengen
die bewijzen dat hij tot één van de in het eerste lid beschreven categorieën behoort.
Artikel 9.2
De bezoekerskaart geeft recht op het parkeren van eender welk voertuig, tot zolang de toegelaten parkeerduur van
de bezoekerskaart niet overschreden wordt.
Artikel 9.3
Iedere bezoekerskaart is eenmalig geldig. De geldigheidsperiode van de kaart wordt bepaald vanaf het moment dat
er een ontwaarding gebeurt op de kraslaag van de kaart.
Artikel 9.4
De bezoekerskaart is geldig in zijn toegewezen bewonerszone. Daartoe vermeldt de kaart de zone waar zij geldig
is.
Een lijst van de straten waaruit de zone bestaat, kan meegegeven worden bij de uitreiking van de
bezoekerskaarten.
Artikel 9.5
De bezoekerskaart heeft volgende afmetingen:
9,5 cm breed en 12 cm hoog.

ze vermeldt “Stad Turnhout – Bezoekerskaart” alsook de inlichtingen bedoeld in artikel 9.2, artikel 9.3, artikel 9.4
eerste lid.
Artikel 9.6
Iedere domicilie komt eenmalig in aanmerking voor het bekomen van de gratis bezoekerskaarten. Bewoners die
gebruik maken van het aanbod van de bezoekerskaarten, komen in datzelfde jaar niet meer in aanmerking voor
een bewonerskaart.
Hoofdstuk 10. De gemeentelijke parkeerkaart voor doelgroep inwoners van Turnhout, hier verder parkeerkaart voor
Turnhoutenaren genoemd.
Artikel 10.1
De parkeerkaart voor Turnhoutenaren wordt slechts uitgereikt aan personen die gedomicilieerd zijn in Turnhout.
Ze kan schriftelijk aangevraagd worden bij het gemeentebestuur. De aanvrager moet de nodige elementen
aanbrengen die aantonen dat hij gedomicilieerd is op een adres dat recht geeft op een parkeerkaart voor
Turnhoutenaren.
Artikel 10.2
De parkeerkaart voor Turnhoutenaren geeft recht op het niet gelijktijdig parkeren van 2 voertuigen. Daartoe
vermeldt ze de nummerplaten van de voertuigen die door de kaart gedekt worden.
Wanneer de aanvrager zijn verzoek voor een parkeerkaart voor Turnhoutenaren indient, levert hij een kopie van de
inschrijvingsbewijzen van de voertuigen waarop de aanvraag betrekking heeft.
Artikel 10.3
De parkeerkaart voor Turnhoutenaren kan afgeleverd worden voor een geldige periode van 1 maand of van
maximum 1 jaar. Na afloop van deze termijn bezorgt de aanvrager of zijn rechthebbende de parkeerkaart voor
Turnhoutenaren terug aan het gemeentebestuur. Als hij de kaart wenst te verlengen, doet hij zijn aanvraag binnen
dezelfde termijn als bij zijn oorspronkelijke aanvraag, met desgevallend de vermelding van de verschillen. Daartoe
vermeldt de kaart de einddatum van de geldigheidsperiode.
In afwijking van het eerste lid loopt de gemeentelijke parkeerkaart van rechtswege af als:
1. zijn begunstigde niet meer gedomicilieerd is op een adres dat recht geeft op een parkeerkaart voor
Turnhoutenaren.bij één van de volgende gebeurtenissen:
2. één van de kentekenplaten aangeduid op de kaart, teruggezonden moet worden aan de Dienst
Inschrijvingen Voertuigen.
3. Herhaaldelijke vaststellingen van misbruik van de parkeerkaart.
Artikel 10.4
De parkeerkaart voor Turnhoutenaren is geldig op de hiervoor aangeduide plaatsen in de zone met betalend
parkeren en de blauwe zone, bepaald in het retributiereglement op het parkeren. Bij de aflevering van de kaart
wordt vermelding gemaakt van de plaatsen waar ze geldig is.
Artikel 10.5
De parkeerkaart voor Turnhoutenaren heeft de volgende afmetingen:
10 cm breed en 10 cm hoog.
Ze vermeldt: “Stad Turnhout – gemeentelijke parkeerkaart” alsook de inlichtingen bedoeld in artikel 10.2, eerste lid;
10.3, eerste lid en artikel 10.4.
Hoofdstuk 11 De gemeentelijke parkeerkaart voor doelgroep treinreizigers, hier verder parkeerkaart voor
treinreizigers genoemd.
Artikel 11.1
De parkeerkaart voor treinreizigers kan schriftelijk aangevraagd worden bij de NMBS. De aanvrager moet de
nodige elementen aanbrengen die NMBS hiervoor noodzakelijk acht.

Artikel 11.2
De parkeerkaart voor treinreizigers geeft recht op het parkeren van 1 voertuig. Daartoe vermeldt ze de
nummerplaat van het voertuig die door de kaart gedekt wordt.
Artikel 11.3
De parkeerkaart voor treinreizigers is geldig op de stationsparkings, eigendom van NMBS. De bedoelde parkings
zijn bereikbaar via hun inrit langs de Guldensporenlei, de Renier Sniedersstraat, De Merodelei of de Stationstraat.
Artikel 11.4
De parkeerkaart voor treinreizigers kan afgeleverd worden voor een periode van maximum 1 jaar. Na afloop van
deze termijn bezorgt de aanvrager of zijn rechthebbende de parkeerkaart voor treinreizigers terug aan NMBS. Als
hij de kaart wenst te verlengen, doet hij zijn aanvraag binnen dezelfde termijn als bij zijn oorspronkelijke aanvraag,
met desgevallend de vermelding van de verschillen. Daartoe vermeldt de kaart de einddatum van de
geldigheidsperiode.
Artikel 11.5
De parkeerkaart voor treinreizigers vermeldt het logo van NMBS, de inlichtingen bedoeld in artikels 11.2, 11.3 en
11.4.
Financiële gevolgen
De financiële gevolgen zijn vervat in de de concessierekening met APCOA.
De gemeenteraad stemde met 28 stemmen op 32 stemmers nl. van de heer Luc Hermans – voorzitter-schepen, de
heer Eric Vos – burgemeester, de heer de heer Francis Stijnen, de heer Peter Segers, mevrouw Astrid Wittebolle,
de heer Hannes Anaf, de heer Luc Debondt en de heer Marc Boogers – schepenen, de heer Dimitri Gevers, de
heer Erwin Brentjens, mevrouw Annemie Der Kinderen, mevrouw Katrien Van de Poel, mevrouw Tine De Wilde, de
heer Paul Moelans, mevrouw Pascale Mathé, de heer Marc Van Damme, mevrouw Vera De Jong, de heer Wannes
Starckx, de heer Stef Breugelmans, de heer Willy Van Geirt, de heer Guy Van Litsenborg, de heer Peter Roes, de
heer John Guedon, de heer Tom Versmissen, de heer Eddy Grooten, mevrouw Josiane Driesen, de heer Jan Van
Otten en de heer Nic Van Heupen - raadsleden.
Er waren 4 onthoudingen nl. van de heer Pierre Gladiné, de heer Paul Meeus, mevrouw Lieve Driesen en de heer
Reccino Van Lommel – raadsleden.
Opvolging
Origineel
Kopie
Communicatie

Wegen, Groen & Mobiliteit
Dienst financiën – Eric Pelckmans
Apcoa
NMBS
Irene van de Ven

Aldus gedaan en gedelibereerd in de zitting van de gemeenteraad van de stad Turnhout op datum als boven.
g. Buijs Filip
Secretaris

g. Hermans Luc
schepen-voorzitter
voor eensluidend uittreksel
Turnhout, 16-2-2015
Voor de burgemeester :
De gedelegeerde beambte,
(machtiging 15/04/2014 art. 126-4° n.g.w.)

Filip Buijs
stadssecretarisie

