
Tabel  : Aantal geregistreerde personenauto's op naam van natuurlijke personen in het gebied Julianaweg. Peilmoment  - -20 8 

Straatnaam Totaal   auto per adres 2 auto's per adres 3 auto's per adres 4 of meer auto's per adres Aantal adressen met   of meer auto's 

Abraham Keerstraat 35    4 4   20 

Aquamarijnlaan 5 5 0 0 0 5 

Broeder Alarmstraat 28 20 4 0 0 24 

Burgemeester Smitsstraat 6 2 2 0 0 4 

Constant Erzeijstraat 34 24 3 0   28 

Diamantweg 36 24 6 0 0 30 

Hoogravenseweg 137 95  8 0     4   personenauto op naam rechtspersoon 

Julianaweg 204  49 23 3 0  75 7 personenauto's op naam rechtspersoon 

Panovenstraat 0 0 0 0 0 0 

't Goylaan 8 8 0 0 0 8 

Vaartscherijnstraat 57 45 6 0 0 5  

Verlengde Hoogravenseweg 57 36 6 3 0 45 5 personenauto's op naam rechtspersoon 

W.A. Vultostraat 53 4  6 0 0 47 

Personenauto 

Motorvoertuig voor personenvervoer over de weg, exclusief brom- en motorfietsen, met maximaal negen zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurdersplaats). 

Hieronder vallen, personenauto's, bestelwagens ontworpen voor en voornamelijk gebruikt voor het vervoer van reizigers, taxi's, huurauto's, ziekenwagens, campers. 

Lichte wegvoertuigen voor goederenvervoer over de weg, touringcars, autobussen en minibussen vallen hier niet onder. 

Het begrip personenauto omvat ook taxi's en huurauto's met minder dan tien zitplaatsen. Vanaf   mei 2009 worden campers gekentekend als personenauto of als bus afhankelijk van het aantal zitplaatsen. 

Vóór die datum zijn campers geregistreerd als speciale voertuigen. 

Eigendom op naam van natuurlijke personen 

Personenauto's zijn registreerd (te naamgesteld) op naam van natuurlijke personen (particulieren, inclusief eenmanszaak of maatschap) of op naam van rechtspersonen (bedrijven en instellingen). 

In deze maatwerkopdracht zijn enkel voertuigen op naam van natuurlijke personen meegenomen. 

Kanttekening: Lease-auto's staan meestal niet geregistreerd op naam van de gebruiker, maar staan geregistreerd op naam van de leasemaatschappij. 

In dat geval worden lease-auto's niet meegenomen in de geleverde tellingen. 
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