UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK
VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van:
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Aanwezig:

Wim Servaes, Voorzitter gemeenteraad, Koen Van den Heuvel, burgemeester, Hilde
Van der Poorten, Yvo Van Damme, Erwin Spiessens, Alex Goethals, Ronny Tourné,
Erwin Brys, schepenen, Nini Vivijs, Diane De Winter, Peter Lemmens, Kris Peeters,
Inge Faes, Frank Watzeels, Elke Simon, Anne De Ron, Els Goedgezelschap, Patrick
Pauwels, Jürgen Buyst, Chris Coeck, David De Buyser, Peter Hoefman, Benedicte
Geniets, Jan Van Camp, Guido Cools, Steven Prinsen, gemeenteraadsleden en
Raoul Paridaens, gemeentesecretaris
Erwin Spiessens, Peter Lemmens, Kris Peeters, Inge Faes, David De Buyser,
Benedicte Geniets, Guido Cools

Verontschuldigd:
Afwezig:

Retributiereglement op het parkeren in zones met beperkte
parkeertijd
De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid de artikelen 2, 42 en 43 betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen,
en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248 tot en met 264
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op
motorvoertuigen in te voeren en de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake
verkeersveiligheid, en het Koninklijk Besluit van 22 december 2003 tot aanwijzing van de zware
overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende
de politie over het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een
handicap;
Overwegende dat het aanleggen en verbeteren van de parkeermogelijkheden voor de gemeente
aanzienlijke lasten met zich meebrengen;
Gelet op het overleg in het politiecollege van de politiezone Klein-Brabant om tot een eenvormige
regeling te komen in de hele politiezone;
Overwegende dat het niet billijk is dat een gebruiker, die aankomt kort voor of na de aansluiting van twee
dagdelen bij de keuze van tarief 1 het risico loopt om twee dagdelen te moeten betalen voor een halfuur
parkeren;
Overwegende dat het daarom wenselijk is dat beide dagdelen mekaar gedeeltelijk overlappen;
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Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraadslaging

BESLUIT:
(met 16 stemmen voor (CD&V, Open VLD en GROEN) en 2 tegen (N-VA))
(VOOR: Wim Servaes, Koen Van den Heuvel, Hilde Van der Poorten, Yvo Van Damme, Alex Goethals,
Ronny Tourné, Nini Vivijs, Diane De Winter, Frank Watzeels, Elke Simon, Anne De Ron, Els
Goedgezelschap, Patrick Pauwels, Jürgen Buyst, Chris Coeck, Steven Prinsen, TEGEN: Peter Hoefman,
Jan Van Camp)

Artikel 1: Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een
gemeentelijke retributie gevestigd voor het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op de
plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg. Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig
op plaatsen waar dat parkeren toegelaten is én waar de parkeertijd beperkt is met verplicht gebruik van
de parkeerschijf.
Artikel 2: De retributie wordt als volgt vastgesteld:
- gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden;
- de gebruiker heeft steeds de mogelijkheid om voor het forfaitair stelsel te kiezen van 15 euro per
dagdeel.
Dagdeel 1: Van 9 u tot 13.30.
Dagdeel 2: van 13 u tot 18 u.
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 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het
gebruik van de openbare weg.
De gebruiker van een motorvoertuig die de parkeerschijf of de bewonerskaart niet zichtbaar achter de
voorruit van zijn voertuig plaatst, wordt steeds geacht te kiezen voor de betaling van de retributie.
Artikel 3: De retributie is verschuldigd door de titularis van de nummerplaat van het voertuig. De
retributie is verschuldigd zodra het voertuig geparkeerd is en is betaalbaar door elke vorm van betaling
overeenkomstig de richtlijnen vermeld op het document dat op het voertuig werd achtergelaten door de
concessionaris. Deze laatste mogelijkheid wordt enkel aangeboden wanneer geopteerd wordt voor de
toepassing van het forfaitair tarief.
Artikel 4: Bewonerskaart:
Een bewonerskaart wordt afgeleverd tegen betaling van € 25 aan de bewoners van de zones
aangegeven in de aanvullende reglementering over het gebruik van de beperkte parkeertijd door
betalend parkeren of verplicht gebruik van de parkeerschijf in diverse straten. De bewonerskaart is enkel
geldig in de in het aanvullend reglement aangeduide zones voor bewonersparkeren. De aanvrager kan
vragen om op de bewonerskaart de nummerplaat van een tweede voertuig te laten aanbrengen dat
eveneens voldoet aan de voorwaarden qua vereiste documenten en domiciliëring. Een bewonerskaart
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wordt uitgegeven met een geldigheidsduur van drie jaar. De retributie is verschuldigd door de titularis van
de kaart.
De kaart kan worden aangevraagd via het kantoor van de door de gemeente aangestelde concessionaris
van de handhaving op het betalend parkeren en het gebruik van de parkeerschijf.
Artikel 5: Vrijstellingen:
De voertuigen die belast werden overeenkomstig de belasting op de inneming van het openbaar domein
bij bouwwerken en verbouwingswerken en het plaatsen van containers worden niet aangesproken in dit
reglement.
De personen die houder zijn van de speciale parkeerkaart voor “persoon met een handicap” zijn vrij van
betalend parkeren. Het statuut van “persoon met een handicap” wordt beoordeeld op het ogenblik van
het parkeren door het aanbrengen op een zichtbare plaats achter de voorruit van het voertuig van de
kaart uitgereikt overeenkomstig het ministerieel besluit van 29 juli 1991 en het ministerieel besluit van 7
mei 1999.
De dienstvoertuigen van de gemeente Puurs, de gemeentelijke brandweer en de politiezone KleinBrabant en de prioritaire voertuigen zijn eveneens vrij van het betalend parkeren.
Deze reglementering is niet van toepassing op de bewoners die de door de concessionaris namens de
gemeente uitgereikte officiële bewonerskaart, zichtbaar aanbrengen achter de voorruit en parkeren in de
daarvoor bestemde zones voor bewonersparkeren.
Artikel 6: Bij de niet-betaling van de niet-betwiste retributie binnen de gestelde termijn zal de gemeente
of de concessiehouder een herinneringsbrief sturen waarvan de portkosten van een genormaliseerde
brief worden gevorderd ten laste van de debiteur.
Voor het hierop volgend versturen van een aangetekende brief, worden de administratiekosten ten
bedrage van 15 euro aan de debiteur aangerekend.
Bij gebrek aan betaling zal de retributie samen met de bovenvermelde kosten worden ingevorderd
volgens de burgerrechtelijke procedures of een andere wettelijke regeling.

Het reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.

Gedaan te Puurs, in zitting, datum als boven.

Namens de Gemeenteraad:

(Get.) Raoul Paridaens
Gemeentesecretaris

(Get.) Wim Servaes
Voorzitter gemeenteraad
Voor eensluidend afschrift:

Raoul Paridaens
Gemeentesecretaris

Wim Servaes
Voorzitter gemeenteraad

