Zitting van:
039

19 november 2015

Financiën. Aanpassing van de beslissing van 19 december 2013 houdende de vaststelling van het
retributiereglement op het parkeren in een blauwe zone voor de periode van 01 januari 2014 tot en
met 31 december 2019.
Art.1.: De beslissing van de gemeenteraad van 19 december 2013 houdende de vaststelling van een
gemeentelijke retributie gevestigd voor het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op de
plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg vanaf 01 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31
december 2019 wordt vervangen als volgt :
Met ingang van heden en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een gemeentelijke
retributie gevestigd voor het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op de plaatsen
gelijkgesteld aan de openbare weg.
Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar dat parkeren toegelaten is én
waar bovendien een blauwe zonereglementering van toepassing is.
Art.2.: de retributie wordt als volgt vastgesteld :
Gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden ;
Een forfaitair bedrag van 30,00 euro per dag voor elke 24 uur volgend op de periode die gratis is.
De door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zichtbaar aanbrengen achter de
voorruit van het voertuig van de parkeerschijf, overeenkomstig artikel 27.1.1 van het Koninklijk Besluit
van 1 december 1975.
Het parkeren van voertuigen gebruikt door personen met een handicap is gratis.
Het statuut van “persoon met een handicap” wordt beoordeeld op het ogenblik van het parkeren door het
aanbrengen op een zichtbare plaats achter de voorruit van het voertuig van de speciale parkeerkaart voor
gehandicapten uitgereikt overeenkomstig de modaliteiten bepaald bij Ministerieel Besluit.
Art.3.: de retributie is verschuldigd door de houder van de nummerplaat.
De retributie is verschuldigd zodra het voertuig langer geparkeerd is dan de tijd die toegelaten is door de
verkeersborden, en is betaalbaar door overschrijving op de rekening van de gemeente.
Art.4.: als de parkeerschijf niet zichtbaar achter de voorruit van zijn voertuig is geplaatst of in geval de
gebruiker de pijl niet op het streepje plaatst dat volgt op het tijdstip van aankomst of indien de gebruiker
de aanduidingen wijzigt zonder dat het voertuig de parkeerplaats heeft verlaten, wordt de gebruiker
steeds geacht te kiezen voor de betaling van het in artikel 2 bedoelde forfaitaire tarief.
Bij toepassing van het hierboven vermelde forfait, brengt de aangestelde van de gemeente een
uitnodiging om de retributie binnen de vijf dagen te betalen aan op de voorruit van het voertuig.
Art.5.: In geval van niet betaling van de verschuldigde retributie wordt een aanmaningsprocedure
opgestart :
- Verzending van een eerste aanmaning : gratis
- Verzending van een tweede ( aangetekende ) aanmaning : 6,00€ administratiekost
- Bij overdracht naar de gerechtsdeurwaarder ter invordering kan de gerechtsdeurwaarder een maximum
administratiekost van 15€ per retributie ten laste van de debiteur vragen.
Art.6.: het reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Art.7.: deze beslissing vervangt alle vorige inzake dezelfde materie.
Art.8.: onderhavige beslissing voor verdere afhandeling over te maken aan het College van Burgemeester
en Schepenen (financiële dienst = dossierbeheerder).

