RETRIBUTIE OP HET BETALEND PARKEREN.
DE GEMEENTERAAD;
Artikel 1.
Het gemeenteraadsbesluit van 15 december 2014 houdende een retributie op het betalend
parkeren wordt opgeheven met ingang van 1 april 2017.
Er wordt ten behoeve van de gemeente voor een termijn ingaande op 1 april 2017 en eindigend
op 31 december 2019, een retributie geheven op het parkeren van motorvoertuigen, caravans ,
aanhangwagens of onderdelen op de openbare weg of op plaatsen gelijkgesteld met de
openbare weg.
Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig, caravan, aanhangwagen of
onderdelen op plaatsen waar parkeren toegelaten is en waar het regelmatig gebruik van
parkeerautomaten of een ander systeem van betalend parkeren verplicht is.
Onder openbare weg verstaat men de wegen en hun trottoirs of nabijgelegen bermen die
eigendom zijn van de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke overheden.
Artikel 2.
De zones waar betalend parkeren van toepassing is, zijn de volgende:
ZONE 1 (rode parkeerzone met 1,00 euro per uur met een maximum parkeertijd van 1,5 uur)
- Markt
- parking achter de toegangsweg tussen huisnummers 24 en 27 (vroegere stadswaag)
- Stationsstraat
- Groentemarkt
- Kerkstraat met uitzondering van de laatste twee parkeerplaatsen t.h.v. het Zand
ZONE 2 (gele parkeerzone met 0,75 euro per uur met een maximum parkeertijd van 2 uur)
- Stationsplein (enkel kant van de woningen en de parking tegenover het stationsbuffet)
- Prosper Thuysbaertlaan
- Sint Laurentiusplein
- Kerkplein
- parking Cultureel Centrum
- Poststraat tot Blekerijstraat
- parking aan de toegangsweg Cultureel Centrum en MPI De Hagewinde in de Poststraat
- Roomstraat
- Koophandelstraat
- Lepelstraat
- Grote Kaai tot aan de Torenstraat
- Durmelaan tot aan de Grote Dam
ZONE 3 (groene parkeerzone met 0,50 euro per uur met een maximum parkeertijd van 4 uur)
- Kerkstraat: enkel de laatste 2 parkeerplaatsen t.h.v. het Zand
- Oude Vismijn
- Grote Dam
- Vrijheidsplein inbegrepen de 4 parkeerplaatsen achter het monument van de
gesneuvelden
- parking op de hoek van het Vrijheidsplein en de H.-Hartlaan
- Lindestraat vanaf de Sterrestraat tot het Vrijheidsplein

- Voermanstraat
- Luikstraat
- parking tussen de Luikstraat, Sint-Antoniuskerk en Paterhof
- Knokkestraat
- parking op de hoek van de Knokkestraat en de Oud-Strijderslaan
- Zand
- Brugstraat
- Zelestraat van Zand tot Krekelstraat
- Klein Dam vanaf nr. 2 tot voorbij de inrijpoort naar rechts van nr.8
De verschillende tariefzones worden herkenbaar gemaakt door middel van een kleurband op
het instructiebord en een kleurband op het ticket.
De betalende parkeerzone wordt gesignaleerd door de verkeersborden Ze9bT gekoppeld aan
ZE9bT/ met de vermelding ‘uitgezonder bewoners’ of door de verkeersborden van het type E9a
met onderbord ‘uitgezonderd bewoners’
Artikel 3.
De retributie voor het parkeren, verschuldigd zodra van een motorvoertuig, caravan,
aanhangwagen of onderdelen is geparkeerd, wordt als volgt vastgesteld:
KORT PARKEREN:
Gratis voor een maximum parkeertijd van 30 minuten in alle zones met de verplichting om een
parkeerticket te nemen en deze zichtbaar achter de voorruit of, als er geen voorruit is, op het
voorste gedeelte van het voertuig te plaatsen. Wie langer dan 30 minuten parkeert, betaalt de
volledige parkeertijd, dus zonder aftrek van 30 minuten.
PARKEREN GEDURENDE MEER DAN 30 MINUTEN:
Dit parkeren wordt bepaald in functie van de tariefzone. De retributie kan onderverdeeld
worden in opeenvolgende schijven van 15 minuten voor zone 1 en van 30 minuten voor zone 2
en 3:
ZONE 1:
0,50 euro

vanaf 30 minuten

0,75 euro

vanaf 45 minuten

1,00 euro

vanaf 60 minuten

1,25 euro

vanaf 75 minuten

1,50 euro

voor 90 minuten (= maximale parkeertijd)

0,40 euro

vanaf 30 minuten

0,75 euro

vanaf 60 minuten

1,15 euro

vanaf 90 minuten

1,50 euro

voor 120 minuten (= maximale parkeertijd)

ZONE 2:

ZONE 3:
0,25 euro

vanaf 30 minuten

0,50 euro

vanaf 60 minuten

0,75 euro

vanaf 90 minuten

1,00 euro

vanaf 120 minuten

1,25 euro

vanaf 2,5 uur

1,50 euro

vanaf 3 uur

1,75 euro

vanaf 3,5 uur

2,00 euro

voor 4 uur (= maximale parkeertijd)

De door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zichtbaar aanbrengen
achter de voorruit van het voertuig van hetzij het ticket dat door de parkeerautomaat werd
afgeprint na de betaling van bovenvermelde retributie, hetzij van elk ander bewijs dat aan de
retributie werd voldaan.
De retributie kan gekweten worden op volgende wijze:
A. Met gebruik van de parkeerautomaat:
Door het inbrengen van de daartoe geschikte muntstukken of bankkaart in de
parkeerautomaat.
Deze gebruiksmodaliteit wordt op de toestellen aangeduid als ‘tarief 2’.
Bij defect aan de parkeerautomaat moet conform artikel 27.3.1.3° de parkeerschijf zichtbaar
achter de voorruit of als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig
voorgelegd worden. De maximale parkeertijd van de betalende parkeerzone waar de
parkeerautomaat zich in bevindt, blijft hierbij behouden.
B. Met gebruik van de parkeerapp.
Aan de retributie op het parkeren kan voldaan worden door via de parkeerapp te voldoen aan
de betalingsvoorwaarden en dit volgens de onderrichten geafficheerd op de parkeerautomaat.
C. Met gebruik van GSM voor het SMS parkeren (conform artikel 27 quater uit KB 01/12/1975).
Aan de retributie op het parkeren kan voldaan worden door een SMS bericht te versturen
volgens de onderrichten geafficheerd op de parkeerautomaat.
D. Met gebruik van het forfaitair tarief, het halve dagtarief, aangeduid als ‘Tarief 1’
De bestuurder die zonder tijdsbeperking verkiest te parkeren of de geldigheidsduur van de
termijn vermeld op het parkeerticket, gemeentelijke parkeerkaart of elk ander betalings- of
vergunningsbewijs overschrijdt, kan hetzij in de voormiddag (van 9 uur tot 13u30) hetzij in de
namiddag (van 13u30 tot 18 uur) gedurende maximum 4,5 uur parkeren op de onder artikel 2
bedoelde plaatsen en dit tegen betaling van een vast tarief van 20,00 euro.
Deze gebruiksmodaliteit wordt op de toestellen aangeduid als ‘tarief 1’.
De retributie, tarief 1, wordt voldaan als volgt:
 ofwel vooraf, door aankoop van een blanco parkeerticket in het plaatselijk
parkeerkantoor. Dit ticket wordt geldig gemaakt op het ogenblik van het parkeren door
inschrijving, met inkt en in volle letters, van de datum en de tijdsperiode (voormiddag
of namiddag) van het parkeren.
 ofwel op het ogenblik van het parkeren van het voertuig, aan de aangestelde van de
stad, tegen overhandiging van een geldig gemaakt parkeerticket. Bij afwezigheid van
deze aangestelde op het ogenblik van het parkeren dient de retributie betaald te
worden binnen de 5 werkdagen, ofwel in speciën in het parkeerkantoor ofwel door

storting of overschrijving op de rekening overeenkomstig de richtlijnen vermeld op het
parkeerticket dat in dit geval door de aangestelde op het voertuig wordt aangebracht.
Het parkeerticket, vooraf aangekocht of afgeleverd door de aangestelde van de stad of de
parkeerautomaat, 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 gebruiker van een motorvoertuig, caravan, aanhangwagen of onderdelen die het ticket van
de parkeerautomaat of elk ander bewijs van betaling niet zichtbaar achter de voorruit van zijn
voertuig plaatst en geen gebruik gemaakt heeft van het SMS-parkeren, wordt steeds geacht te
kiezen voor de betaling van het tarief 1.
Artikel 4.
De retributie is verschuldigd van maandag tot en met zaterdag van 9 uur tot 18 uur,
uitgezonderd op zon- en wettelijke feestdagen en op 11 juli, feestdag van de Vlaamse
Gemeenschap.
Artikel 5.
De retributie is verschuldigd door de houder van de nummerplaat van het voertuig. Indien de
houder van het kentekenplaat een autoverhuurbedrijf of een leasingmaatschappij betreft, zal de
persoon (fysieke of rechtspersoon) die door deze bedrijven als hun contractpartij wordt
opgeheven aansprakelijk zijn voor de betaling van de retributie.
Artikel 6.
De motorvoertuigen, caravans, aanhangwagens en onderdelen op plaatsen voorzien van
parkeerautomaten zijn van de retributie vrijgesteld indien zij:
-

een parkeerplaats innemen voor werken uitgevoerd voor rekening van de stad, de
Federale Overheid, het Vlaamse Gewest, de provincie, het OCMW, de Vlaamse
Maatschappij voor Sociaal Wonen of een erkende sociale huisvestingsmaatschappij, de
kerkfabrieken, de gesubsidieerde onderwijsinstellingen voor inname bestemd voor
onderwijsgebouwen.

-

gebruikt worden voor het vervoer van mindervaliden wanneer de speciale kaart voor
mindervaliden, afgeleverd door het bevoegd organisme aangeduid door de Federale
Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, aan de binnenkant van het voertuig achter de
voorruit is aangebracht, overeenkomstig het ministerieel besluit van 7 mei 1999.

-

voorzien zijn van een halve dagticket, in uitzonderlijke gevallen afgeleverd door de
Lokerse politie of de mobiliteitsdienst van de stad Lokeren, goed zichtbaar achter de
voorruit of op het koetswerk aangebracht.

-

ingeschreven zijn op naam en gebruikt worden door een overheidsdienst hetgeen moet
blijken uit een herkenbare identificatie van het voertuig, goed zichtbaar aangebracht
achter de voorruit of op het koetswerk.

-

gebruikt worden als anoniem voertuig van de lokale politie, wat blijkt uit de door de
politie opgemaakte lijst met nummerplaten van de anonieme voertuigen.

-

voorzien zijn van een correcte gemeentelijke parkeerkaart zichtbaar aangebracht achter
de voorruit van het voertuig overeenkomstig het ministerieel besluit van 9 januari 2007.
Bij gebruik van de parkeerkaart voor zorgverstrekkers kan men maximaal 2 uur gratis
parkeren, dit in alle zones en in combinatie met het correct gebruik van de parkeerschijf.
Bij gebruik van de parkeerkaart autodelen kan men gratis en onbeperkt parkeren in de

blauwe en betalende parkeerzones, met uitzondering van de rode betaalzone, daar is de
parkeerkaart autodelen niet van toepassing.
-

geparkeerd staan voor een inrij of een garage(poort) van eigendommen wanneer het
kenteken van dit voertuig leesbaar op de inrij of garage is vermeld

-

een parkeerplaats innemen voor een inrij of garage waarbij het corresponderende
kenteken hierop duidelijk is vermeld (conform de wegcode)

Artikel 7.
De gebruiker van een parkeerautomaat of een van de andere betalingswijzen zal geen bezwaar
kunnen indienen wanneer hij, niettegenstaande het betalen van de retributie, toch niet kan
parkeren om een reden vreemd aan de wil van het bestuur of ingeval van verplichte evacuatie
van de voertuigen op bevel van de politie.
Artikel 8.
In geval het College van Burgemeester en Schepenen een machtiging verleent tot langdurig
privaat gebruik van een openbare parkeerplaats waarvoor de belasting verschuldigd is, dient de
persoon die de parkeerplaats inneemt, 8,00 euro per dag te betalen.
Artikel 9.
Het parkeren van een motorvoertuig, caravan, aanhangwagen of onderdelen op een
parkeerplaats voorzien van een parkeerautomaat gebeurt steeds op risico van de gebruiker of
van degene die burgerlijk verantwoordelijk is. Het parkeergeld geeft enkel recht op parkeren
maar geeft de gebruiker geen enkel recht op bewaking. Het stadsbestuur kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor om het even welk feit dan beschadiging of verlies van het geparkeerde
voertuig voor gevolg zou hebben.
Artikel 10.
Bij gebrek aan betaling in der minne zal de inning gevorderd worden overeenkomstig de
invorderingsprocedure van fiscale en niet-fiscale ontvangsten zoals vastgesteld bij
gemeenteraadsbesluit van 19 december 2011 en volgende wijzigingen. Hierin is de bepaling van
artikel 94 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en volgende wijzigingen voorzien, namelijk
de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen met het oog op de invordering van
onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. De kosten voor het verzenden van de
laatste aangetekende aanmaningen en de kosten van de gerechtsdeurwaarder betreffende de
invordering van tegoeden voor prestaties verleend door het stadsbestuur worden verhaald op
de natuurlijk en/of rechtspersonen uit wiens hoofd de bestaande schuld is ontstaan, telkens zij
wegens niet betaling of laattijdige betaling in gebreke blijven deze tegoeden te voldoen. Bij
betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te
vorderen.
Artikel 11.
In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van
Dendermonde bevoegd.
Artikel 12.
Afschrift van deze beslissing zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan de heer Gouverneur
van Oost-Vlaanderen.

