UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
VAN 28 NOVEMBER 2019
Vaststelling van het retributiereglement op het parkeren in een blauwe zone.
DE GEMEENTERAAD
Aanwezig:

Manu Claes: burgemeester;
Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans, Tony Vancauwenbergh,
Inne Pauwels: schepenen;
Marleen Van Meeuwen: voorzitter van de gemeenteraad;
Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken,
Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Anne-Sophie Weckx,
Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis,
Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos,
Rudi Vancauwenbergh: raadsleden;
Eva Poelemans: algemeen directeur

Verontschuldigd:

Marie Jeanne Hendrickx: schepen;
Geert Janssens, Suzy Wouters: raadsleden

Afwezig:

Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40, § 3 en artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het koninklijk besluit van 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, hierna de wegcode genoemd, en latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 16.05.2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, meer bepaald hoofdstuk V/1, waarbij aan de
gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren;
Gelet op het ministerieel besluit van 07.05.1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een
handicap;
Gelet op het ministerieel besluit van 09.01.2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart;
Overwegende dat de gemeente een daadwerkelijk handhavingsbeleid dient te voeren en dat dit de
enige manier is om het parkeergebeuren in goede banen te leiden;
Overwegende dat het aanleggen en verbeteren van de parkeermogelijkheden voor de gemeente
aanzienlijke lasten met zich meebrengen en het billijk is hiervoor een passende vergoeding te vragen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten,
Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Omschrijving
Vanaf 01.01.2020 wordt een retributie geheven voor het parkeren van motorvoertuigen op
de openbare weg of de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg waar een blauwe zonereglementering van toepassing is.
Art. 2.
Retributieplichtige

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

De retributie is verschuldigd door de houder van de nummerplaat van het voertuig.
Bedragen en berekening
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
1.
voor de maximale duur die toegelaten is
voor het parkeren:
gratis
in een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) zoals omschreven in
artikel 27.1 van de wegcode
op een openbare weg met blauwe zone reglementering zoals omschreven in
artikel 27.2 van de wegcode
2.
voor elke periode die langer is dan deze
die gratis is
€ 26 per inbreuk
De voor de gebruiker toegelaten parkeerduur wordt vastgelegd aan de hand van de
parkeerschijf die overeenkomstig artikel 27.1.1 en artikel 27.1.2 van de wegcode moet
aangebracht en gebruikt worden.
Vrijstellingen
De retributie is niet verschuldigd door:
de mindervaliden, indien zij houder zijn van een speciale kaart uitgereikt door een
officiële instelling overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving
houders van een schriftelijke parkeertoelating uitgereikt door de stad.
De vermelde kaart moet op een zichtbare plaats achter de voorruit van het voertuig
aangebracht zijn.
Betaling
De retributie moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.
Inwerkingtreding
Dit retributiereglement treedt in werking op 01.01.2020 en vervangt alle voorgaande
reglementen met betrekking tot deze retributie.
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