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AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN
ZITTING VAN 18/12/2019
Referentienummer agendapunt: GR/2019/305

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET PARKEREN IN BLAUWE ZONE EN ZONES VOOR TIJDSGELIMITEERD
PARKEREN - BESLUIT
Toelichting
Het bestuur heeft de intentie om de controle op gedepenaliseerd parkeren en de inning van de
parkeervergoeding in concessie te geven vanaf 15/1/2020, zoals toegelaten door art. 10/2 van het
decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en
bekostiging van de verkeerstekens.
Ten opzichte van vorig reglement wijzigt dat de retributie betaalbaar is binnen 5 dagen i.p.v. binnen
dertig dagen.
Het kortparkeren in blauwe zone werd toegevoegd.
Besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,
REGELGEVING:
 Het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een
handicap.
 De wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op
motorvoertuigen in te voeren.
 Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen
beperken de artikel 10/1 en 10/2
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40§3 dat de
bevoegdheid tot het vaststellen van reglementen bij de gemeenteraad legt.
OVERWEGINGEN:

De verhoging van de parkeermogelijkheden vereist ook nieuwe mogelijkheden voor de controle
op de beperking van de parkeerduur op de voorgeschreven plaatsen.
 Het aanleggen en verbeteren van de parkeermogelijkheden brengt voor de gemeente
aanzienlijke lasten met zich mee.
 Het bestuur heeft de intentie om de controle op gedepenaliseerd parkeren en de inning van de
parkeervergoeding in concessie te geven, zoals toegelaten door art. 10/2 van het decreet van 16
mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en
bekostiging van verkeerstekens.
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BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Er wordt vanaf 15 januari 2020 een gemeentelijke retributie gevestigd voor het parkeren van
motorvoertuigen, op de openbare weg of op het openbaar domein, waar een blauwe zone of een zone
voor tijdsgelimiteerd parkeren is voorzien.
Aan de retributie op het parkeren in een blauwe zone en op plaatsen voor tijdsgelimiteerd parkeren
wordt onderworpen:


het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar dat parkeren toegelaten is én waar een
blauwe zone-reglement van toepassing is overeenkomstig artikel 27.1 en 27.02 van de wegcode;



het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar dat parkeren toegelaten is en de
parkeerduur beperkt is als volgt:
o

via het aanbrengen van een onderbord dat de parkeerduur beperkt, onderbord
aangebracht onder een bord E9A tot E9h

o

via het aanbrengen van een onderbord dat een maximale parkeerduur vermeldt,
onderbord aangebracht onder een bord E1 en E3.

Onder openbare weg verstaat men de wegen en hun trottoirs of nabijgelegen bermen die eigendom zijn
van de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke overheden.
Onder met een openbare weg gelijkgestelde plaatsen verstaat men de parkeerplaatsen gelegen op de
openbare weg, zoals vermeld in artikel 4, § 2, van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van
ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten.
Artikel 2: De retributie wordt als volgt vastgesteld :
Het parkeren is gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden en mits het
plaatsen van een parkeerschijf.
Het parkeren geeft aanleiding tot een ondeelbaar forfaitair bedrag van € 25 per dag:


Voor elke periode die langer is dan deze die gratis is. De retributie is voor de ganse dag
verschuldigd zodra het voertuig langer geparkeerd is dan de tijd die toegelaten is door de
verkeersborden.



In geval de parkeerschijf niet zichtbaar wordt geplaatst of de geplaatste schijf niet voldoet aan
het door de minister van Verkeerswezen bepaalde model. De retributie is voor de ganse dag
verschuldigd door het voltrekken van bedoelde retributieplichtige feiten.



In geval de gebruiker onjuiste aanduidingen op de schijf laat verschijnen of de aanduidingen
wijzigt zonder dat het voertuig de parkeerplaats heeft verlaten. de retributie is voor de ganse
dag verschuldigd door het voltrekken van bedoelde retributieplichtige feiten.

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 1.12.1975.
Zijn niet onderworpen aan de retributie:


Het parkeren van voertuigen gebruikt door personen met een handicap. Het statuut van
"persoon met een handicap" wordt beoordeeld op het ogenblik van parkeren door het
aanbrengen op een zichtbare plaats achter de voorruit van het voertuig van de kaart uitgereikt
overeenkomstig het ministerieel besluit van 7 mei 1999. Bij gebreke aan het aanbrengen van
voormelde parkeerkaart op voormelde wijze is het ondeelbaar forfaitair bedrag van € 25 per dag
van toepassing.
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Artikel 3: De retributie is verschuldigd door de gebruiker van het voertuig. Indien de gebruiker niet
gekend is, is de retributie verschuldigd door de titularis van de nummerplaat van het voertuig.
De retributie is verschuldigd zodra het voertuig langer geparkeerd is dan de tijd die toegelaten is door de
verkeersborden.
Artikel 4: De controle en de inning dient te gebeuren overeenkomstig het bedingen van de concessie van
openbare dienst.
In ieder geval echter wordt, indien bij controle wordt vastgesteld dat de retributie verschuldigd is, een
uitnodiging om de retributie te betalen op de voorruit van het voertuig aangebracht.
Artikel 5: Bij niet-betaling van de retributie binnen 5 kalenderdagen zal de parkeerbeheerder een
herinnering sturen.
Bij niet-betaling van de retributie binnen de gestelde termijn zal de parkeerbeheerder een tweede
herinnering sturen. Bij de verzending van deze herinnering worden administratieve kosten ten bedrage
van € 5,00 gevorderd die ten laste zijn van de debiteur van de retributie.
Artikel 6: De voormelde retributie geldt vanaf de start van de concessie van openbare dienst op de
controle op gedepenaliseerd parkeren en de inning van de parkeervergoedingen.
Artikel 7: Het reglement van 22 februari 2006 betreffende de retributie op het parkeren in een blauwe
zone wordt vanaf 15 januari 2020 opgeheven.

