GEMEENTEBESTUUR ASSE
UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD
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Aanwezig:

Verontschuldigd:

Johan De Rop, Voorzitter;
Koenraad Van Elsen, Burgemeester;
Peter Verbiest, Hendrik De Baerdemaeker, Sigrid Goethals,
Jan De Backer, Geert Heyvaert, Joris Van Den Cruijce en
Emiel Saerens, Schepenen;
Edwin Fabri, Micheline De Mol, Willy Michiels, Yoeri
Vastersavendts, Rita De Vos, Kristof Gaublomme, Erik
Beunckens, Edward Van Keer, Marie-Berthe Wyns, Katleen
Meersseman, Orhan Sahin, Danny Van Hemelrijck, Johan
Berben, Theo Hamers, Gilbert Verdoodt en Caroline
Robberechts, Raadsleden;
Lander Van Droogenbroeck, Algemeen directeur;
Tim Lengeler, Liesje Wermoes, Guy De Bondt, Niel
Delgouffe, Finke Jacobs en Chris De Knop, Raadsleden;

O.P.5.
Retributiereglement op het gebruik van het openbaar domein
- parkeren.
Motivering:
Gelet op de gecoördineerde grondwet, inzonder artikel 173;
Gelet op de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeente wordt toegestaan
parkeergeld op motorvoertuigen in te voeren;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald op de artikelen 117, 119 en 135;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en
de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het K.B. van 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en latere wijzigingen;
Overwegende dat de gemeenteraad krachtens artikel 173 van de gecoördineerde
Grondwet rechten kan vaststellen in evenredigheid tot de bewezen diensten voor
het bezetten van het openbaar domein of het facultatief gebruik van gemeentelijke
diensten;
Overwegende dat de parkeerrotatie moet bevorderd worden;
Overwegende dat het retributiereglement vastgesteld in zitting van de
gemeenteraad van 23 april 2018 betreffende het gebruik van het openbaar domein
(parkeren) derhalve dient te worden aangepast;
Besluit: Met algemene stemmen
Art. 1 - Er wordt een retributie gevestigd, verschuldigd voor de privatieve
ingebruikneming van het openbaar domein (parkeren).

Art. 2 - De retributie is verschuldigd door de houder van de nummerplaat.
Art. 3 - De retributies worden vastgesteld,
3.1 Voor het stationeren van een motorvoertuig in volgende straten:
Kalkoven (van nr.18 tot 74 en 111 tot 125), G. Kurthstraat, K.Astridstraat,
Koensborre, Broekeweg, Ten Broeke, Oudestraat, Nieuwstraat (tussen de Bloklaan
en het Muurveld), Hofveld, Muurveld, Bloklaan, St-Martinusstraat, Arsenaalstraat,
Neerstraat, Vronemeers, Boekfos (plein niet), de Vironstraat, Gemeenteplein
(uitgezonderd nr.17 en 20), Hopmarkt, Kerkplein, Oudestraat-parking, Parking
Prieelstraat, Mollestraat, Bergestraat (tussen Parklaan en Stationsstraat),
Stationsstraat (tussen de Molenstraat en het Stationsplein), Reiniersbos,
Lindenpark, Belvédèresteegje, Langevijver, de strook voor de oude
brandweerkazerne in de Arsenaalstraat t.h.v. nr. 49 is het gebruik van
parkeerkaart (piaf) of parkeerautomaat verplicht en geldt het tarief van 1 euro/uur
(tarief 2).
In de voornoemde straten is eveneens het bewonersparkeren toegestaan en kan
een parkeerabonnement worden bekomen.
3.2 Voor het stationeren van een motorvoertuig in volgende straten: Weversstraat
(van 1 tot 45 en 12 tot 34), Steenweg (van 2 tot 32), Nieuwstraat (tussen nr.3 tot
19), Kalkoven (tussen nr.2 tot 10 en tussen nr.127 tot 131), Stationsplein en
Gemeenteplein (van nr.17 tot 20).
Parking Nieuwstraat (het onroerende goed, ten kadaster gekend als Asse, tweede
afdeling, sectie L, nr.258/e en 260/f) is het gebruik van een parkeerkaart (piaf) of
parkeerautomaat verplicht en geldt het tarief van 1 euro/uur (tarief 2).
In de vernoemde straten is het bewonersparkeren en parkeren met een
abonnement verboden.
Bewonersparkeren wordt toegestaan op de parking Prieelstraat. Er is een
parkeertijd van 4 uren toegestaan.
3.3 De retributie bedraagt dus: - € 1,00 per uur
- € 0,50 per 30 minuten
en is bij voorafbetaling verschuldigd en betaalbaar.
Een gratis parkeerticket, dat eveneens volgens de modaliteiten vermeld-op de
parkeerautomaten kan bekomen worden, wordt aangeboden aan de bestuurder
die zijn/haar voertuig wenst te parkeren voor een periode van maximum 15
minuten (kortparkeren).
3.4 Bij het overschrijden van de maximum toegelaten duur wordt een retributie
voorzien van 15 euro per halve dag (tarief 1).
Art. 4 - De retributies worden vastgesteld:
4.1
Voor het stationeren van een motorvoertuig in de ondergronds parking
Gasthuisstraat en de ondergrondse parking Huinegem is het gebruik van een
parkkaart (piaf) of parkeerautomaat verplicht en geldt een tarief van 50 cent per
halve dag (tarief 3).
Voor de bewoners van Gasthuisstraat wordt een speciale bewonerskaart voorzien
die enkel gebruikt kan worden in parking Gasthuisstraat.
In de voornoemde parking is het bewonersparkeren en parkeren met een
abonnement verboden.

4.2 De retributie bedraagt 50 cent per halve dag en is bij voorafbetaling
verschuldigd en betaalbaar.
Een gratis parkeerticket, dat eveneens volgens de modaliteiten vermeld op de
parkeerautomaten kan bekomen worden, wordt aangeboden aan de bestuurder
die zijn/haar voertuig wenst te parkeren voor een periode van maximum 15
minuten (kortparkeren).
4.3 Bij het overschrijden van de maximum toegelaten duur wordt een retributie
voorzien van 15 euro per halve dag.
Art. 5
5.1 Voor de aankoop van een kaart bewonersparkeren wordt 25 euro per jaar
aangerekend.
Een kaart voor bewonersparkeren wordt afgeleverd aan personen gedomicilieerd
in Asse in een straat waar betalend parkeren van kracht is: 1 bewonerskaart per
voertuig, maximum 2 bewonerskaarten per domicilie.
Bewonerskaarten warden beperkt tot de voertuigen voorzien door verkeersbord
E9b: personenauto's, auto's dubbel gebruik en minibussen ("elke auto opgevat en
gebouwd voor het vervoer van personen, die bij gebruik voor het bezoldigde
vervoer van personen, ten hoogste acht plaatsen mag bevatten, zonder die van
de bestuurder, en die voorzien is van een carrosserie van hetzelfde type als dat
van lichte vrachtauto's of autobussen").
5.2 Voor de aankoop van een Piaf-toestel wordt 50 euro per toestel aangerekend.
5.3 Voor de aankoop van een Piaf-kaart wordt 30 euro per kaart aangerekend.
5.4 Een parkeerabonnement kan bekomen worden vanaf minstens 1 maand aan
25 euro per maand.
5.5 Voor de aankoop van een kaart paramedici en huisartsen wordt 25 euro per
jaar aangerekend.
Art. 6 - De retributie is betaalbaar:
6.1 voor de gevallen, bedoeld in artikel 3.1, 3.2, 3.4 en 4.1 door het inbrengen
in het apparaat van de daartoe bestemde munten of protonkaart (voor wat
betreft tarief 2 en 3).
Voor tarief 1: binnen de 5 dagen na ontvangst van de betalingsvordering.
6.2 voor de gevallen, bedoeld in artikel 5.1, 5.2, 5.3 en 5.4 bij aanvraag.
Art. 7 - Op de Shop & Go parkeerplaatsen kan er 30 minuten gratis geparkeerd
worden. Bij het overschrijden van de maximum toegelaten duur wordt een
retributie voorzien van 25 euro per halve dag.
Art. 8 - Zijn vrijgesteld van de retributie (onder artikel 3.1, 3.2, 3.4 en 4.1): Alle
gehandicapten die houder zijn van een speciale kaart, afgeleverd door een officieel
orgaan, overeenkomstig het M.B. van 7 mei 1999. Deze kaart dient op een
duidelijke zichtbare plaats en wijze langs de binnenkant van de voorruit van het
voertuig geplaatst of op het voorste deel van het voertuig aangebracht.
Het is niet toegestaan om met de parkeerkaart voor personen met een handicap
langer dan 30 min. te parkeren op de Shop & Go parkeerplaatsen.
Art. 9 - Op de voorbehouden parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen t.h.v.
een elektrisch oplaadpunt, is er tijdens het opladen van het voertuig geen
parkeerretributie verschuldigd.

Art. 10 - Op zon- en feestdagen (inbegrepen 11. juli), 4 opeenvolgende zaterdagen
te verdelen over de maanden december en januari is er geen retributie
verschuldigd.
Art. 11 - Bij gebrek aan betaling in der minne wordt een eerste herinnering
gestuurd zonder kosten, een tweede herinnering wordt gestuurd met 6,25 euro
kosten ten laste van de wanbetaler. Ingeval van aangetekende aanmaning door
de advocaat beloopt de invorderingskost 15 euro ten laste van de wanbetaler.
Art. 12 - Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie burgerrechtelijk
ingevorderd worden.
Art. 13 - Deze verordening zal bekend gemaakt worden overeenkomstig de
bepalingen van de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet.
Art. 14 - Deze verordening wordt onverwijld overgemaakt
toezichthoudende overheid.
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