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TOELATING INNAME OPENBAAR DOMEIN/
GEMEENTELIJKE PARKEERKAART

Dossiernummer: 115276

Houder van de toelating: Slagerij Mylle BVBA (0687667840) - Marc Mylle

Adres: Gentsestraat 12
8500 Kortrijk
België

Telnr: 056221011 Mailadres: boekhouding@slagerij-mylle.be

PLAATS INNAME:

Vestingsstraat 4
8500 Kortrijk

GELDIG VAN   31/12/2019   TOT EN MET   31/12/2019
NUMMERPLATEN : Geen nummerplaten opgegeven

TOEGELATEN RUIMTE :
Parkeerplaatsen: 4

SPECIFIEKE TOELATINGSVOORWAARDEN
Parko: inritten/uitritten dienen gevrijwaard te blijven.
Het is deze vergunning die telkens aan de voorruit van de wagens dienen te liggen.
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ALGEMENE TOELATINGSVOORWAARDEN
-    Ingeval van inname naar aanleiding van een bouwwerk of verbouwing mag van deze

toelating slechts gebruik worden gemaakt nadat voor vergunningsplichtige werken een
bouwvergunning werd verkregen.

-    Ingeval een inname met hinder dient het signalisatieplan, meegeleverd met deze
vergunning, correct opgevolgd te worden.

-    Deze toelating is enkel voor een voertuig, container, materiaal, … op de aangegeven
plaats en binnen de vermelde periode.

-    Deze toelating geldt zolang het voertuig, container, materiaal, .. daadwerkelijk nodig is in
de onmiddellijke nabijheid van de werken.

-    Deze toelating moet duidelijk zichtbaar worden aangebracht. Indien dit gaat om
voertuigen dient de toelating duidelijk zichtbaar geplaatst te worden achter de voorruit
van elk voertuig die deel uitmaakt van de inname.

-    Indien de aanwezigheid van sensors of parkeerautomaten, dient de aanvrager hier
rekening mee te houden. Indien beschadiging zullen de kosten worden doorgerekend
naar de aanvrager.

-    Alle nuttige en nodige voorzorgsmaatregelen dienen genomen teneinde geluidshinder en
andere vormen van overlast (stof, geurhinder, geluidshinder, …) tot een strikt minimum
te beperken

-    De houder van de toelating dient in te staan voor het verwittigen van de omwonenden
voor aanvang van de werken.

Specifiek voor het voetgangersgebied:

Wanneer wegens hoogdringendheid of overmacht niet voorafgaandelijk om een vergunning kon
worden verzocht, kan het onregelmatig betreden van het voetgangersgebied tot de volgende
werkdag 23u00 geregulariseerd worden.

Regularisatie  kan  worden  aangevraagd  op  de  website  van  Parko.  Er  moet  telkens  een
motivering gegeven worden waarom  voorafgaand de vergunning niet kon worden aangevraagd
en  waarom  de doorgang niet mogelijk was tijdens de laad- en losuren.

Misbruik van de vergunning wordt gesanctioneerd en de
vergunning kan worden ingetrokken.

	Namens het college van burgemeester en schepenen

Nathalie Desmet Vincent Van Quickenborne

Algemeen Directeur Burgemeester



Parkeren bij slagerij Mylle tijdens de feestdagen  

                   Shop & Go: 30 minuten gratis    

                   Parking op 24/12 & 31/12 met  
             speciale parkeerkaart te   

            verkrijgen bij Slagerij Mylle.         
 

 
Parkeerplaats houtmarkt: 
Eerste uur gratis -> wanneer 
uw boodschappen afgelopen 
zijn, stoppen wij deze in uw 
wagen wanneer u hier 
passeert      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


