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 gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 26 oktober 2020

dienst Financiën

2020_GR_00236 1) Opheffen van het besluit van 10 september 2018 houdende het 
vaststellen van het retributiereglement op parkeren. 2) 
Vaststellen retributiereglement op parkeren.

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Johan Serkeyn, voorzitter; de heer Hans Bonte, burgemeester; de heer Jo De Ro, 1ste 
schepen; mevrouw Barbara de Bakker, 2de schepen; de heer Moad El Boudaati, 3de schepen; 
mevrouw Katrien Vaes, 4de schepen; de heer Didier Cortois, 5de schepen; mevrouw Tine Paredis, 6de 
schepen; de heer Faruk Akkus; de heer Jan Anciaux; de heer Sander Barrez; mevrouw Chantal Basoka 
Mubenga; de heer Guy Ceuppens; de heer Johan Claus; de heer Thomas De Mey; de heer Ken 
Degreef; de heer Houari El Hannouti; mevrouw Zinab El Jaouhari; de heer Remy Esquiliche Esquinas; 
de heer Aimen Horch; mevrouw Veronique Janssens; mevrouw Samira Mayda; de heer Jacques Mevis; 
de heer Ntonga Mbami Monsempo; mevrouw Nora Mouallali; de heer John Roobaert; mevrouw Viviane 
Schaessens; mevrouw Claudia De Laet; de heer Dries Verhaeghe; mevrouw Christel Herbosch; 
mevrouw Fatima El-boubsi; mevrouw Johanna-baptista Pelgrims; mevrouw Vera Boudry, algemeen 
directeur

Afwezig:
mevrouw Fatima Lamarti, 7de schepen; de heer Alain Poot; de heer Jurgen Van Duyse

Beschrijving
Aanleiding, context en argumentatie
Bij besluit van 10 september 2018 stelde de gemeenteraad het retributiereglement op parkeren vast, 
voor onbepaalde duur.

Bij een hoge parkeerdruk (zoals ervaren door de buurtbewoners) is het reglementeren van het 
parkeren aangewezen als signaalfunctie dat de ruimte op het openbaar domein beperkt is en dat hier 
kosten tegenover staan. Naar bezoekers toe worden deze beperkingen vertaald in de gelimiteerde 
gratis parkeerduur (4 uur)  en retributies (forfaitair per dag) indien men deze parkeerduur 
overschrijdt. Naar de bewoners van de wijk toe wordt een eerste symbolisch signaal gegeven dat 
wanneer een goed schaars is, hier kosten tegenover staan (i.c. jaarlijkse kosten voor een 
parkeerabonnement of bewonerskaart). De bewonerskaart verleent parkeerrechten binnen een 
bepaalde bewonerskaartzone aan een gunsttarief maar wordt slechts onder strikte voorwaarden 
verleend.

Hierdoor dienen  de nodige aanpassingen aan het retributiereglement parkeren doorgevoerd te 
worden zodat de blauwe zone uitgebreid wordt naar Broek en 4 Fonteinen en wordt een bijkomende 
bewonerskaartzone afgebakend voor de wijk Broek.
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In het richtinggevend gedeelte van het mobiliteitsplan dat voorlopig vastgesteld werd op de 
gemeenteraad van 17 februari 2020, wordt een uitbreiding van de betalende zone (d.i. inclusief 
blauwe zone) voorgesteld die in het zuiden tot en met de Broekstraat reikt.

De argumenten voor een uitbreiding van de blauwe zone conform de visie in het mobiliteitsplan 
kunnen als volgt opgesomd worden:

 Er werd bij de opmaak van het mobiliteitsplan al vastgesteld dat de omgeving van de 
Havenstraat functioneert als gratis randparking voor de stad. Indien de Havenstraat buiten de 
blauwe zone blijft, zal deze functie niet meer plaatsvinden in de woonstraten van de wijk 
Broek en zal de aantrekkelijkheid van langparkeren in de Havenstraat dus nog vergroten. 
Hetzelfde geldt voor de nabije Steenkaai.

 De meeste bedrijven in de Havenstraat beschikken over een eigen private parking. De 
tijdelijke ontwikkelingen op de Steenkaai beschikken (nog) niet over een eigen parking. Op 
termijn is wel private parking (aan marktconforme tarieven) voorzien in de toekomstige 
ontwikkelingen. Op langere termijn is de aanwezigheid van gratis langparkeren in de 
Havenstraat onhoudbaar en zullen de bezoekers van de aanwezige bedrijven dus met een 
zeker parkeerregime geconfronteerd worden indien de eigen private parkeercapaciteit niet 
volstaat. De onderwerping aan een betalend (incl. blauwe zone) parkeerregime zal dus vroeg 
of laat plaatsvinden.

De dienst Strategische Projecten Stadsontwikkeling adviseert de ruime uitbreiding van de blauwe zone 
tot en met de Broekstraat.

Bij een ruime uitbreiding van de blauwe zone dient echter wel bewaakt te worden dat de ambities 
voor de ontwikkeling van 4 Fonteinen als een autoluwe en straatparkeervrije wijk niet in het gedrang 
komen. Tot nog toe werd de mogelijkheid tot het verkrijgen van een bewonerskaart (onder strikte 
voorwaarden) gekoppeld aan de ligging van de woning in de betalende parkeerzone (incl. blauwe 
zone). Met de voorliggende uitbreiding in de richting van 4 Fonteinen wordt deze koppeling 
losgelaten. De mogelijkheid tot het verkrijgen van een bewonerskaart (onder strikte voorwaarden) 
blijft hierbij voorbehouden aan de bewoners van woningen gelegen binnen specifieke afgebakende 
bewonerskaartzones die niet de gehele betalende parkeerzone dekken.

De afbakening van een bewonerskaartzone geeft een gunsttarief aan bewoners bovenop het 'gewone' 
betalend parkeren d.m.v. de aankoop van een parkeerabonnement of de betaling van retributies. Dit 
gunsttarief komt tegemoet aan het historisch passief van woningen in de stad die omwille van hun 
ouderdom niet over een garage beschikken. Dit geldt niet voor 4 Fonteinen. In 4 Fonteinen worden 
bovengronds geen parkeerplaatsen voorzien. Alle parkeerplaatsen volgens de afgesproken norm 
worden ondergronds uitgevoerd. 

Volgende artikels worden gewijzigd in het retributiereglement:

 Artikel 3: aangeven dat parkeerverboden uitgevaardigd middels een aanvullend reglement of 
andere reglementering voorrang heeft op de inclusie van een straat in een zone betalend 
parkeren.

 Artikel 4 (zones betalend parkeren): uitbreiding blauwe zone naar Broek en 4 Fonteinen; de 
parkeerschijf "het Vilvoords kwartier" wordt niet meer verkocht en zal later uit gebruik 
genomen worden. Er kan wel nog steeds een ticket van 15 minuten gratis parkeren genomen 
worden.

 Artikel 5 (bewonerskaartzones): mogelijkheid tot aanvraag bewonerskaart wordt gekoppeld 
aan ligging van woning in een bewonerskaartzone in plaats van in een zone betalend 
parkeren en er wordt een bijkomende bewonerskaartzone afgebakend in de wijk Broek.
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Juridische grond
 Grondwet, artikel 170 § 4.
 Decreet lokaal bestuur, artikel 40 § 3.
 Gemeenteraadsbesluit van 10 september 2018 betreffende de retributie op parkeren.
 Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 4 juli 2016 betreffende de 

goedkeuring van de concessieovereenkomst met Apcoa Parking Belgium nv voor de exploitatie 
van het parkeren op de straat en het ontwerpen, bouwen en exploiteren van een parking 
onder de Grote Markt.

 Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30 maart 2016  betreffende de 
gunning van de parkeerconcessie.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikels 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd  door de  gemeenteraad met 
- 25 stem(men) voor: Faruk Akkus; Chantal Basoka Mubenga; Hans Bonte; Guy Ceuppens; Johan 
Claus; Didier Cortois; Thomas De Mey; Jo De Ro; Ken Degreef; Moad El Boudaati; Houari El Hannouti; 
Zinab El Jaouhari; Fatima El-boubsi; Remy Esquiliche Esquinas; Christel Herbosch; Aimen Horch; 
Samira Mayda; Jacques Mevis; Nora Mouallali; Tine Paredis; Johanna-baptista Pelgrims; Viviane 
Schaessens; Johan Serkeyn; Katrien Vaes; Barbara de Bakker
- 5 stem(men) tegen: Jan Anciaux; Sander Barrez; Claudia De Laet; John Roobaert; Dries Verhaeghe
- 2 onthouding(en): Veronique Janssens; Ntonga Mbami Monsempo

Besluit
Artikel 1
Het retributiereglement op parkeren wordt vastgesteld.

Artikel 2
Het reglement maakt integraal deel uit van dit besluit.

Artikel 3
Het besluit van 10 september 2018 houdende de vaststelling van het retributiereglement op parkeren 
wordt opgeheven.

Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Bijlagen
1. 20201012 Retributiereglement inzake het parkeren op het openbaar domein.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de  gemeenteraad 

Algemeen directeur
Vera Boudry

Voorzitter
Johan Serkeyn



 
 

Retributiereglement inzake het parkeren op het openbaar domein 
 
Artikel 1 

 

Er wordt een retributie geheven voor het parkeren van motorvoertuigen en aanhangwagens en hun 
onderdelen op de openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg waar het 

gebruik van de parkeerautomaten of een ander systeem van betalend parkeren verplicht is. 
 

Artikel 2 

 
De plaatsen met een dusdanige parkeerbeperking worden door ons vastgesteld. 

 
Artikel 3 

 
De bestuurder die zonder andere tijdsbegrenzing verkiest te parkeren, kan parkeren op de onder 

artikel 4 bedoelde plaatsen voor zover dit niet verboden is middels signalisatie, een aanvullend 
reglement op de politie van het wegverkeer, een tijdelijke politieverordening of andere 
reglementering. Het parkeren op deze plaatsen gebeurt tegen betaling van een retributie van 20,00 

euro per dag bij betalend parkeren in de zones 1, 2 en 3, en 25 euro per dag in de blauwe zone. Deze 
bedragen kunnen door de opdrachtgevende overheid tijdens de uitvoering van de overeenkomst 

gewijzigd worden. 

 
De retributie wordt betaald binnen de vijf dagen hetzij door betaling in speciën bij de opdrachtnemer 

van de concessie op het straatparkeren, hetzij door storting of overschrijving op de aangeduide 
bankrekening, overeenkomstig de richtlijnen vermeld op het parkeerticket dat in dit geval door de 

daartoe bevoegde persoon op het voertuig wordt aangebracht. 
 

Deze gebruikersmodaliteit wordt op de parkeerautomaten aangeduid als “tarief 1”. Betaling van de 

retributie geeft recht op een onafgebroken parkeertijd, waarvan de duur wordt beperkt volgens de 
modaliteiten vermeld op de toestellen onder “tarief 1”. 

 
Artikel 4 

 

a) In afwijking van artikel 3 bedraagt de retributie, afhankelijk per parkeerzone: 
 

Zone 1: 
Grote Markt, Marktstraat, Bergstraat, Geldersstraat (Frans), Hellingstraat, Kruisboogschuttersstraat, 

Lange Molensstraat, Leuvensestraat vanaf de Bergstraat tot de Leopoldstraat, Mechelsestraat, Nolet 

de Brauwerestraat, Nowélei (Jean Baptiste), Ridderstraat, Toekomststraat, Vlaanderenstraat vanaf de 
Lange Molensstraat tot de Mechelsestraat, Kleine Molensstraat, Duchéstraat (Marius) tussen de 

Hellestraat en de Mechelsesteenweg, Mechelsesteenweg vanaf de Mechelsestraat tot de Duchéstraat 
(Marius), Trooststraat, Leopoldstraat, Schapulierstraat, Witherenstraat, Portaelsstraat, Portaelsplein, 

Heldenplein, Stationlei, Drenkplaatsstraat, Spuymolenstraat vanaf de Rooseveltlaan (Franklin) tot de 
Kolveniersstraat. 

 

Maximum parkeerduur: 2 uur. 
Te betalen periode: van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 uur en 19.00 uur. 

Tarief: 0,25 euro per 10 minuten of 1,5 euro per uur. 
 

Zone 2: 
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Campionlei (Ferdinand), Buissetstraat (Xavier), Blondieaustraat (Etienne), Hanssenslaan (Benoit), d’ 

Aubreméstraat, Vaartstraat, Kursaalstraat, Leuvensestraat vanaf de d’Aubreméstraat tot de 

Hanssenslaan (Benoit), Parkstraat, Rivierstraat, Van Helmontstraat, Vissersstraat, Vlaanderenstraat 
vanaf de Lange Molensstraat tot de Steenkaai, Bolwerkstraat, Goubloemstraat, Schaarbeeklei vanaf 

het Heldenplein tot de Parkstraat, Koepoortstraat, Trawoolstraat, Tuchthuisstraat, Herlaerstraat, 
Kasteelstraat, Zennelaan, Gendarmeriestraat, de Grimbergestraat (Roger), Spiegelstraat, 

Kolvenierstraat, Arsenaalstraat, Slachthuisstraat, Spuymolenstraat vanaf de Gendarmeriestraat tot de 

Kolveniersstraat, Vuurkruisenlaan vanaf het Portaelsplein tot de Europabrug. 
 

Maximum parkeerduur: 4 uur. 
Te betalen periode: van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 uur en 19.00 uur. 

Tarief: 0,15 euro per 15 minuten of 0,60 euro per uur. 
 

Zone 3: 

Tyndaleparking, Rooseveltlaan (Franklin), parking Roosevelt, parking Rondeweg, parking 
Commanderieplein en parking Correctiedreef. 

 
Maximum parkeerduur: onbeperkt. 

Te betalen periode: van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 uur en 19.00 uur. 

Tarief: 0,15 euro per 15 minuten of 0,60 euro per uur. 
 

Betaling in Zone 1, 2 of 3 geeft recht op een onafgebroken parkeertijd, waarvan de duur beperkt 
wordt volgens de modaliteiten vermeld op de toestellen. 

 
Blauwe Zone: 

Parking Slachthuis, Hellestraat, Kazernestraat, Den Haeckstraat, Mechelsesteenweg vanaf de 

Duchéstraat (Marius) tot de Gezellestraat (Guido), Gezellestraat (Guido), Consciencestraat (Hendrik), 
Hendrik I-lei vanaf de Rooseveltlaan (Franklin) tot de Gezellestraat (Guido), Tinelstraat (Edgard), 

Blockxstraat (Jan), Benoitstraat (Peter), Groenstraat vanaf de Rooseveltlaan (Franklin) tot de 
Sobrystraat (Lode), Sobrystraat (Lode), Olmstraat vanaf de Bolwerkstraat tot de Sobrystraat (Lode), 

Eikstraat, Nijverheidsstraat vanaf de Leuvensestraat tot de Sobrystraat (Lode), Kortestraat, 

Duchéstraat (Marius) vanaf de Hellestraat tot de Werkhuizenstraat, Werkhuizenstraat en de 
Vestenstraat, Havenstraat, Steenkaai, Harensesteenweg tussen Schaarbeeklei en Broekstraat, 
Schaarbeeklei vanaf Parkstraat tot aan Broekstraat, Marie-Joséwijk, De Bockstraat (Fredor), De 
Backerstraat (Willem), Sluisstraat, Broekstraat. 
 

Maximum parkeerduur: 4 uur. 
Tarief: gratis 

 
Deze retributie wordt onmiddellijk betaald bij het gebruik maken van de parkeerplaats, hetzij door het 

inbrengen van het vereiste bedrag in de parkeerautomaten of gebruik van de sms-, app- of 
bancontacttoepassing. Indien de parkeerautomaten gebrekkig werken, dient de gebruiker dit 

onmiddellijk mee te delen aan de concessiehouder en een parkeerschijf te plaatsen. 

 
In alle zones kan tevens door het nemen van een nulticket aan de parkeerautomaat gedurende 

maximum 15 minuten gratis geparkeerd worden. Het is niet toegelaten 2 aaneensluitende gratis 
tickets te nemen.  

 

b) De bestuurders die dit wensen, kunnen een parkeerabonnement kopen. 
 

De retributie voor dit parkeerabonnement, dat geldig is voor alle betalend parkeren en in de blauwe 
zone op het grondgebied van de stad Vilvoorde, bedraagt voor een: 

 Kwartaalabonnement: 95 euro. 

 Jaarabonnement: 350 euro. 

Er wordt een korting toegekend van 10% bij de aankoop vanaf 20 stuks (op één enkel adres) en van 
20% bij de aankoop vanaf 50 stuks (op één enkel adres). 
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De aanvragers zullen een parkeerabonnement ontvangen geldig voor een kwartaal of een jaar, 

waarbij de geldige begin- en einddatum zal worden meegedeeld. 

 
Voor de parkings Tyndale, Roosevelt, d’Aubremé en Rondeweg is een apart abonnement beschikbaar. 

Dit werkdagabonnement is aan te schaffen per werkdag, inclusief zaterdag en is geldig tussen 9 en 
19u en enkel op voornoemde parkings. Het abonnement is geldig voor een jaar. De retributie voor dit 

parkeerabonnement bedraagt 50 euro per dag voor een jaar. Er kunnen meerdere dagen aangeschaft 

worden zonder dat de dagen elkaar moeten opvolgen. 
 

De aanvrager van het parkeerabonnement betaalt het verschuldigde bedrag bij het aanmaken van het 
parkeerabonnement. Het parkeerabonnement wordt digitaal afgeleverd en wordt enkel aan 1 

nummerplaat gekoppeld. 
 

Artikel 5 

 
Personen die hun domicilie hebben in de in dit artikel beschreven bewonerskaartzones A, B, C en D en 

die voldoen aan de voorwaarden zoals vastgelegd in het ministerieel besluit van 9 januari 2007 
betreffende de gemeentelijke parkeerkaart, kunnen aanspraak maken op maximaal 2 

bewonerskaarten per domicilie tegen een tarief van 20,00 euro voor een eerste bewonerskaart en 

100,00 euro voor een tweede bewonerskaart, beiden met een geldigheidsduur van 1 jaar, met dien 
verstande: 

- Wie over één wagen beschikt, maar niet over een garage, recht heeft op één bewonerskaart; 

- Wie over één wagen beschikt en deze kan stallen in een garage, geen recht heeft op een 

bewonerskaart; 

- Wie over twee wagens beschikt en één garage, kan één bewonerskaart bekomen; 

- Wie over twee wagen beschikt en twee garages, kan geen bewonerskaart bekomen. 
De beperking aangaande het beschikken van een garage is enkel van toepassing indien deze garage 

zich in een straal van 400 meter van de woning bevindt. 
Wie over een derde wagen beschikt, dient een parkeerabonnement aan te kopen. 

 

Er worden geen bewonerskaarten verleend aan voertuigen bestemd voor het verhuur van voertuig 
met bestuurder zoals bedoeld in het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het 

personenvervoer over de weg. 
 

De bewonerskaart wordt digitaal afgeleverd en wordt slechts aan 1 nummerplaat gekoppeld. De 

bewonerskaart kan enkel gebruikt worden voor het voertuig waarvan de nummerplaat erop aangeduid 
is en voor de welbepaalde zone die erop aangeduid is. 

 
Zone A: 

Vaartstraat, Kursaalstraat, Vissersstraat, Vlaanderenstraat, Lange Molensstraat, Gendarmeriestraat, 
Zennelaan, Slachthuisstraat, Spuymolenstraat, Drenkplaatsstraat, Kolveniersstraat, Arsenaalstraat, 

Spiegelstraat, de Grimberghestraat (Roger), Mechelsestraat, Portaelsstraat, Kleine Molensstraat, 

Bergstraat, Marktstraat, Grote Markt, Neerhofstraat, Peperstraat, Pootstraat (Karel Jan Frans), 
Preckherstraat (Jean), Nolet de Brauwerestraat, Varkensmarkt, Geldersstraat (Frans), Hellingsstraat, 

Rooseveltlaan (Franklin) vanaf de Mechelsestraat tot de Nowélei (Jean Baptiste), Nowélei (Jean 
Baptiste), Guldenschaapstraat, Toekomststraat, Leuvensestraat vanaf de Bergstraat tot de Nowélei 

(Jean Baptiste), Heldenplein, Portaelsplein, Vuurkruisenlaan. 

 
De bewonerskaart voor zone A is daarnaast ook geldig voor de parkings Roosevelt, Tyndale, 

Slachthuisplein en Commanderieplein. 
 

Zone B: 

Kruisboogschuttersstraat, Parkstraat, Portaelsplein, Ridderstraat, Toekomststraat, Rooseveltlaan 
(Franklin) vanaf de Nowélei (Jean Baptiste) tot de Campionlei (Ferdinand), Bolwerkstraat, Campionlei 

(Ferdinand), Leuvensestraat vanaf de Bergstraat tot de Hanssenslaan (Benoit), Trooststraat, 
Hanssenslaan (Benoit), Rivierstraat, d’Aubreméstraat, Blondieaustraat (Etienne), Buissetstraat 

(Xavier), Van Helmontstraat, Stationsplein, Stationlei, Leopoldstraat, Schapulierstraat, Witherenstraat, 
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Heldenplein, Vuurkruisenlaan vanaf het Heldenplein tot de Europabrug, Goubloemstraat, 

Koepoortstraat, Schaarbeeklei vanaf het Heldenplein tot de Parkstraat, Tuchthuisstraat, Herlaerstraat, 

Kasteelstraat, Trawoolstraat, Nowélei (Jean Baptiste), Maria-Theresialaan (huisnummers 1 t.e.m. 49), 
Rondeweg, Correctiedreef. 

 
De bewonerskaart voor zone B is daarnaast ook geldig voor de parkings Roosevelt, Tyndale en 

Commanderieplein. 

 
De bewonerskaart voor zone B is niet geldig voor de parkings Rondeweg en Correctiedreef. 

 
Zone C: 

Vestenstraat, Duchéstraat (Marius) vanaf de Mechelsesteenweg tot de Werkhuizenstraat, Kortestraat, 
Werkhuizenstraat, Hellestraat, Mechelsesteenweg vanaf de Rooseveltlaan (Franklin) tot de 

Gezellestraat (Guido), Kazernestraat, Den Haeckstraat, Gezellestraat (Guido), Consciencestraat 

(Hendrik), Hendrik I-lei vanaf de Rooseveltlaan (Franklin) tot de Gezellestraat (Guido), Tinelstraat 
(Egdard), Blockxstraat (Jan), Benoitstraat (Peter), Groenstraat vanaf de Rooseveltlaan (Franklin) tot 

de Sobrystraat (Lode), Sobrystraat (Lode), Olmstraat vanaf de Sobrystraat (Lode) tot de 
Bolwerkstraat, Eikstraat, Nijverheidsstraat vanaf de Leuvensestraat tot de Sobrystraat (Lode). 

 

De bewonerskaart voor zone C is daarnaast ook geldig voor de parkings Roosevelt en Tyndale. 
 

Zone D 
Harensesteenweg tussen Schaarbeeklei en Sluisstraat, Havenstraat, Schaarbeeklei vanaf Heldenplein 
tot aan de De Backerstraat (Willem), Marie-Joséwijk, De Bockstraat (Fredor), De Backerstraat (Willem) 
(zijde met onpare huisnummers), Sluisstraat tussen Harensesteenweg en Zenne. 
 

De bewonerskaart voor zone D is geldig voor beide zijden van de De Backerstraat (Willem). 
 

De titularis van de bewonerskaart betaalt het verschuldigde bedrag bij het aanmaken van de digitale 
bewonerskaart. 

 

Artikel 6 
 

Het parkeerticket afgeleverd door de parkeerautomaat, de blauwe schijf of de speciale parkeerschijf 
‘Vilvoords kwartiertje’, moet door de bestuurder zichtbaar achter de voorruit van het voertuig worden 

aangebracht of als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig. De bewonerskaart of 

het parkeerabonnement is digitaal gekoppeld aan de nummerplaat van de wagen.  
 

Artikel 7 
 

Dagkaarten kunnen door de organisatoren van evenementen aangekocht worden in de parkeerwinkel 
en dit ten miste 15 dagen voorafgaand aan het evenement tegen een kostprijs van 8 euro per dag. De 

aankoop van deze dagkaarten resulteert echter niet in een voorbehouden parkeerplaats. Deze 

dagkaarten kunnen enkel gebruikt worden op de stadsrandparking Rooseveltlaan (Franklin) en zijn 
niet bruikbaar op marktdagen voor 15.00 uur. 

 
Artikel 8 

 

Op zon- en feestdagen (inbegrepen 11 juli) is geen retributie verschuldigd. 
 

Tevens is deze retributie niet van toepassing op voertuigen die geparkeerd staan voor de inrij van 
eigendommen en waarvan het inschrijvingsteken van dit voertuig duidelijk en leesbaar op de inrij is 

aangebracht. 
 

Artikel 9 

 
De mindervaliden, houders van een speciale kaart uitgereikt door een officiële instelling 

overeenkomstig het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met 
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een handicap, worden vrijgesteld van de betaling van het voorgeschreven parkeergeld, indien deze 

kaart zichtbaar is aangebracht op de binnenkant van de voorruit van het voertuig of, als er geen 

voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig. 
 

Artikel 10 
 

Overeenkomstig artikel 27.3.1 van het verkeersreglement moet het voertuig de parkeerplaats verlaten 

hebben uiterlijk bij het verstrijken van de toegestane parkeertijd. 
 

Artikel 11 
 

Het gebruik van de parkeerautomaat, de blauwe schijf, het parkeerabonnement of de speciale 
parkeerschijf ‘het Vilvoords kwartiertje’ geeft enkel recht tot stationeren gedurende de gekozen tijd. 

De betaling van de retributie geeft geen aanleiding tot enig recht noch op toezicht. Het stationeren 

gebeurt steeds op eigen risico. 
 

Artikel 12 
 

Zorgverstrekkers met een RIZIV nummer of erkend door de Vlaamse Gemeenschap kunnen een 

zorgkaart aankopen waarmee zij vrijgesteld zijn van het betalend parkeren voor een maximale 
tijdsduur van 1 uur. Het begintijdstip wordt aangeduid via een geldige parkeerschijf die conform de 

regelgeving gebruikt wordt. Deze zorgkaart wordt gekoppeld aan maximaal één nummerplaat en kan 
bekomen worden mits het betalen van 50 euro. De geldigheidsduur van de kaart bedraagt 1 jaar. 

 
Artikel 13 

 

Bij gebrek aan betaling in der minne worden volgende stappen ondernomen waarbij de gemaakte 
kosten steeds ten laste zijn van de wanbetaler: 

- Verzending van een 1ste aanmaning door de opdrachtnemer: geen kosten. 

- Verzending van een 2de aanmaning door de opdrachtnemer: 9 euro. 

- Verzending van een 3de aangetekende aanmaning door de opdrachtnemer aangestelde 
raadsman: 15 euro. 

- Verzending van een aanmaning door een gerechtsdeurwaarder in het kader van de minnelijke 
invordering : de invorderingskost. 

 

Artikel 14 
 

Bij gebrek aan minnelijke schikking, zal de invordering geschieden conform de wettelijke regels, in 
principe dus volgens de burgerlijke rechtspleging. 

 
Artikel 15 

 

Het gemeenteraadsbesluit van 10 september 2018 houdende de retributie op het parkeren wordt 
opgeheven. 

 
Artikel 16 

 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021. 
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