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Artikel 1:
Voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2025 wordt een retributie gevestigd voor het parkeren van
motorvoertuigen op de openbare weg of op plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg waar een zone met
beperkte parkeertijd (blauwe zone) van toepassing is overeenkomstig artikel 27.1, 27.2 en 27.3 van het Koninklijk
Besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg,
hierna genoemd de Wegcode.
Behalve wanneer bijzondere voorwaarden zijn aangebracht op de signalisatie, is het gebruik van de parkeerschijf,
in een zone met beperkte parkeertijd, voorgeschreven van maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur
en voor een maximum parkeerduur van twee uren. Er is geen retributie verschuldigd op zon- en wettelijke
feestdagen.
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 opgenomen in het artikel 4, §2 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante
activiteiten en de organisatie van openbare markten.
De organisatie van het parkeerbeheer op het grondgebied van de gemeente
Erpe-Mere wordt uitgevoerd door een privéfirma, verder parkeerbedrijf genoemd, volgens de modaliteiten van een
concessieovereenkomst. Het parkeerbedrijf staat in voor de controle, het uitschrijven van parkeerbiljetten, de
inning van de retributie, de klachtenbehandeling en alle andere administratieve handelingen.
Artikel 2:
De retributie is verschuldigd door de titularis van de nummerplaat van het motorvoertuig zodra het voertuig langer
geparkeerd staat dan de tijd die toegelaten is door de verkeersborden. De gewenste parkeerduur wordt vastgesteld
door het zichtbaar aanbrengen achter de voorruit van de parkeerschijf, overeenkomstig de bepalingen van het
artikel 27.1.1 van de Wegcode.
De retributie is eveneens verschuldigd door de titularis van de nummerplaat van het motorvoertuig die de
parkeerschijf niet zichtbaar achter de voorruit van zijn voertuig plaatst.
De retributie is eveneens verschuldigd door de titularis van de nummerplaat van het motorvoertuig wanneer
onjuiste tijdsaanduidingen worden aangebracht op de parkeerschijf. Deze wordt steeds geacht te kiezen voor de
betaling van het in artikel vier bedoelde forfaitair tarief.
Artikel 3:
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
a) gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden;
b) een forfaitair bedrag van 25,00 euro per dag voor elke periode die langer is dan deze die gratis is.
Artikel 4:
Het parkeren van voertuigen gebruikt door personen met een handicap is gratis.
Het statuut van “persoon met een handicap” wordt beoordeeld op het ogenblik van het aanbrengen op een
zichtbare plaats achter de voorruit van het voertuig van de kaart uitgereikt overeenkomstig het ministerieel besluit
van 29 juli 1991, gewijzigd door het ministerieel besluit van 7 mei 1999, 26 september 2005 en 23 juni 2011.
Artikel 5:
Deze reglementering is niet van toepassing op de bewoners die in het bezit zijn van een door de gemeente ErpeMere uitgereikte bewonerskaart, overeenkomstig het ministerieel besluit van 9 januari 2007. Het statuut van
bewoner wordt vastgesteld door het zichtbaar aanbrengen van de door de gemeente Erpe-Mere uitgereikte
officiële bewonerskaart, achter de voorruit van het voertuig. De gebruiker van een motorvoertuig die beschikt over
een bewonerskaart wordt steeds geacht te kiezen voor het betalen van de retributie indien de uitgereikte
bewonerskaart:
-

niet of niet leesbaar gelegd wordt achter de voorruit van het betrokken voertuig;
gebruikt wordt in een voertuig met andere nummerplaat dan deze vermeld op de kaart;
gebruikt wordt in een andere zone (of straat) dan deze vermeld op de kaart;

-

vervallen of nagemaakt is.

Bij herhaald misbruik van de bewonerskaart kan deze door het gemeentebestuur worden ingetrokken.
Artikel 6:
De retributie moet betaald worden binnen de zeven dagen na ontvangst van de retributiebon. Deze retributiebon
wordt onder de ruitenwisser van het betreffende geparkeerde voertuig aangebracht door een aangestelde van het
parkeerbedrijf op het ogenblik dat deze vaststelt dat deze retributie verschuldigd is.
De betaling gebeurt bij wijze van storting of overschrijving op de bankrekening van het parkeerbedrijf
overeenkomstig de op het parkeerbiljet opgenomen richtlijnen.
Indien deze retributie niet binnen de zeven dagen betaald wordt zullen volgende bijkomende kosten bovenop het
retributietarief van toepassing zijn:
Dag 8: herinnering 3,50 euro
Dag 16: aanmaning 5,00 euro,
Dag 31: tweede aanmaning 12,00 euro
Na het doorlopen van deze procedure zal – in het geval van niet-betaling – het dossier worden overgemaakt aan
een gerechtsdeurwaarder die een laatste aanmaning met verzoek tot minnelijke schikking verstuurt.
Blijft de betaling nog steeds uit, dan wordt de gerechtelijke procedure geïnitieerd.

