Werknemerskaarten
Luister

In de Mechelse binnenstad en de directe omgeving van het centrum is het voor bezoekers niet
mogelijk om langer dan 2 uur op het openbaar domein te parkeren. Langparkerende bezoekers
en dus ook werknemers worden opgevangen aan de rand van de stad op de randparkings.
Aangezien er ook nood is om soms iets dichter dan deze randparkings te parkeren, maar het
toch niet gewenst is om bijkomend verkeer en langparkeerders in het centrum aan te trekken,
werden er een aantal locaties geselecteerd waar werknemers met een werknemerskaart
onbeperkt kunnen parkeren. Er is bewust gekozen om enkel plaatsen voor deze doelgroep te
voorzien op plaatsen aan de rand van de binnenstad, waar nog voldoende restcapaciteit
aanwezig is om deze langparkeerders op te vangen.
Met deze werknemerskaart kan je dus enkel in bepaalde straten en op enkele pleintjes parkeren.
De gebruikers van deze kaarten kunnen afhankelijk van hun plaats van tewerkstelling terecht op
de voorziene parkeerplaatsen in hun zone. De binnenstad is verdeeld in 3 zones, een
werknemerskaart geldt telkens maar voor 1 zone. De locaties waar je met werknemerskaarten
kan parkeren, staan aangeduid op het bijgevoegde plan. Op andere parkeerplaatsen is de
werknemerskaart niet geldig.
Een werknemerskaart kost 35 euro/maand, 250 euro/jaar en is aan te vragen bij Streeteo. Meer
informatie vind je terug in hun folder.
Het reglement voorziet twee opties:
een werknemerskaart gekoppeld aan een nummerplaat (max. 2 nummerplaten per kaart)
een werknemerskaart niet gekoppeld aan een nummerplaat (max. 5 per firma/bedrijf)
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