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Sch riftetijke vraa g van raadslid Johan Uytdenhouwen : Vergun ni ngen voor
taxidiensten en WB-diensten op het grondgebied van de stad Sint-Niklaas

lndiener(s)
Johan Uytdenhouwen (CD &V);

Gericht aan

Car[ Hanssens;

Bondige toel.ichting
Sint-NikLaas heeft een stedel.ijk regtement dat de vergunning regett voor de exploitatie van
taxidiensten en diénsten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (WB) op het
grondgebied van de stad.

Graag bekom ik votgend overzicht:

- Hoevee[ [opende vergunningen voor taxidiensten resp. WB-diensten heeft het schepencollege
op heden afgeteverd? Wat is de evoLutie in dit aantaI in de laatste 5 jaar (graag ook cijfers)?

- HoeveeI vergunde taxivoertuigen vertegenwoordigen deze vergunningen? HoeveeI
taxivoertuigen kan een vergunning maximaal bevatten en wat is de grootste vergunning voor
Sint-Niklaas? Wat is de evolutie in het totaal aantal vergunde voertuigen in de laatste 5 jaar
(graag ook cijfers)?

- Hoe groot is de wachtlijst van exploitanten die een aanvraag hebben ingediend?

- HoeveeI bedragen de taxitarieven en welke evolutie is er in de taxitarieven in de laatste 5
jaar?

- Hoeveel taxistandptaatsen heeft de stad voorzien op het openbaar domein en waar bevinden
deze zich?
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bijtagen

Vergunningen voor taxi en wb-diensten

Geachte,

ln antwoord op'uw vÍ'agen omtrent de exploitatiê van taxi- en wb-diensten in Sint-Niklaas,
kunnen wij u het volgende meedelen:

- HoeveeL Lopende vergunningen voor taxi en wb-diensten heeft het col.l.ege op heden
afgeleverd? Wat is de evotutie in dit aantaI in de taatste 5 jaar (graag ook cijfers)?

Op heden zijn ei í0 lopende taxivergunningen afgel.everd en 20 vergunningen voor
diensten voor het verhuren vdn voertuigen.met bestuurder. Zie ook tabel. in bijl.age.

Hoeyeet vergunde taxivoertuigen vertegenwoordigen deze vergunningen? HoeveeI
taxivoertuigen kan een vergunnihg maximaal. bevátten en watis de grootste vergunning
voor Sint-NikLaas? Wat is de evolutie in het totaal aantat vergunde voertuigen in de
laatste 5 jaar (graag ook'cijfers)?

Er is geen maximum aantal voertuigen per vergunning. De taxivergunning met het
meeste aantal taxivoertuigen is deze van 2 Lucky Bvba met vijf taxivoertuigen. Zie ook

Hoe groot is de wachtl.ijst van exptoitanten die een aanvraag hebben ingediend?

Er is geen wachtl.ijst,'nog nooit geweest in Sint-Nikl.aas. De norm is één taxi per:1000
inwoners, Er zijn moínenteel sl.echts 27 vergunde taxivoertuÍgen en het maximum
aantaI toegelaten is 76 voertuigen.

Hoevee[ bedragen de taxitarieven en welke evolutie is er in de taxitarieven in de laatste
vijf jaar?

De taxitarieven zijn heel divers (van kLassi

NikLaas. Een echte evotutie is hier niet in.

ek tot forfaitair), aangezien zijvrij zijn in Sint-
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, stad'

$int-'Niklaas

he-eft de stad vóorzien:op'het openbaar dgmein en waar,Í:':

Erzijn àen aclittal staiidptaatsen aan het.:Statíonspl.ein, dfietaxistandplaatsen aan de
Sint-NicoLaaskerk en één taxistandptaats op de Grote Mark! (horecazij(e). '

Hoogachtend

' F{oevee [, _taxista nd ptaatsen

'bevinden deze zich?

'

Namens liet coltege van burge
' ln opdracht: ' ' 

:

Ronan R6tth
Adjunct-a directeu

meester en schepenen:

lne Somers

sqhepen
Lievbn Dehandschutter
burgemeestèr

").



Taxi- en'wb's
verqunnrnqen voêrtuigen

20L9 taxi 27

20 49
2018 taxi 9 29

wb 4t
2017 taxi 9

wb
2016 8

wb ,L9 65

20L5 taxi 9 23

wb 17 77

2014 taxi 10

wb 22


