UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD
Provincie Vlaams-Brabant

Stad Scherpenheuvel-Zichem

Zitting van 24 november 2016
Vaststelling van het retributiereglement op het parkeren in een blauwe zone.

Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Arlette Sannen: Voorzitter van de gemeenteraad;
Manu Claes: Burgemeester;
Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh: Schepenen;
Marc Decat, Willy Cortens, Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras,
Benny Vangelder: Raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: Gemeentesecretaris
Marie Jeanne Hendrickx: Schepen;
Rob Jacquemyn, Joris De Vriendt, Hans Verboven: Raadsleden

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het KB 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;
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 MB van 09.01.2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart;
Gelet op het MB van 07.05.1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap;
Overwegende dat de stad een daadwerkelijk handhavingsbeleid dient te voeren en dat dit de enige
manier is om het parkeergebeuren in goede banen te leiden, dat de gemeente in eerste instantie haar
patrimonium onder welbepaalde omstandigheden ter beschikking stelt en dat hiervoor een passende
vergoeding gevraagd wordt bij middel van een stedelijke retributie;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat,
Willy Cortens, Sara De Kock, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken,
Jan Boeckx, Paul Boschmans, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Neen:
Onthouding:
Allessia Claes, Marc Van Torre, René Jacobs, Benny Vangelder
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.01.2017 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.
De retributie is verschuldigd door de eigenaar of de bestuurder van het voertuig.
Art. 3.
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.
Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.
Art. 7.

voor elke periode die langer is dan deze
die gratis is
€ 25,00
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.
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.
De retributie moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.
Het retributiereglement van 21.03.2014 en latere wijzigingen op het parkeren in zones met
beperkte parkeertijd wordt opgeheven met ingang van 01.01.2017.

Namens de gemeenteraad,
in opdracht:
de Gemeentesecretaris,
get. Liesbeth Verdeyen.

de Voorzitter van de gemeenteraad,
get. Arlette Sannen.

Voor eensluidend uittreksel,
in opdracht:
de Gemeentesecretaris,

de Burgemeester,

Liesbeth Verdeyen.

Manu Claes.

