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Van: Jef Maes <jef.maes@sint-niklaas.be>  
Verzonden: dinsdag 28 december 2021 19:56 
Aan: Carl Hanssens <Carl.Hanssens@sint-niklaas.be>; Bestuursadministratie 
<Bestuursadministratie@sint-niklaas.be>; Algemeen directeur <algemeendirecteur@sint-niklaas.be> 
Onderwerp: Vergunning voor knip voor tuiniers Volkstuintjes? 
 
Geachte schepen, 
 
In de Lindenstraat zijn er tal van tuiniers die een akkertje bewerken op Het Werk van de Akker. De 
overgrote meerderheid van deze mensen woont in de buurt, maar er zijn ook mensen die verder af 
wonen. 
Ik krijg de vraag van enkele van deze mensen of zij een vergunning kunnen krijgen om door de knip van 
de Lindenstraat/Breedstraat te kunnen rijden. Het gaat om een 20 à 30 mensen. 
Komen deze mensen in aanmerking voor zo'n vergunning? 
Zo ja, wie vraagt dat dan best aan, de vzw of de betrokken tuiniers?  
En zo ja, welke bewijsstukken moeten zij voorleggen? 
 
Dank bij voorbaat. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jef Maes 
Raadslid 
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bijtagen

Vergunning voor knip voor tuiniers Volkstuintjes

Geachte Raadsl.id

Met dit schrijven trachten uw vraag aangaande de toelating tot de verkeersfilters voor de
tuiniers van de votkstuintjes in het fiLtergebied te beantwoorden.

Conform de bepaLingen van het toegangsregtement kunnen deze tuiniers voor hun
gemotoriseerd voertuig een doorgangsvergunning krijgen. Doordat zij gebruikmaken van een
private parking vatlen zij imme,rs onder hettoepassingsgebied van artike[ 6933" c) van het
reglement, dat voorschrijft dat voertuigen die occasioneeI gebruik maken van een (openbare)
parking, garage of privé-standplaats een tijdel.ijke toegang krijgen (tot max een jaar).

Wie de vergunning aanvraagt, vatt onderl.ing af te spreken. Administratief is evenwel
gemakketijker indien de aanvraag tot 1 aanvraag beperkt kan worden.

Bewijsstukken worden er niet gevraagd maar wel een motivatie bij de aanvraag. Het is
beLangrijk dat ze aangeven wat de frequentie van het gebruik van de parking is.

Hoogachtend
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Namens het cottege van burgemeester en schepenen

Verhutst Car[ Hanssens

schepênalgemeen directeur
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