Arrondissement Halle-Vilvoorde
Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente TERNAT
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING van 19-12-2017 en 27-03-2018
***********************************************
Aanwezig:
Jean Dooms, Gemeenteraadsvoorzitter
Luc Wachtelaer, Burgemeester
Rutger Belsack, Jozef Borremans, Guido Van Cauwelaert, Hilde Van Overstraeten, Linda
Billens, Jean Trembloy, Schepenen
Frans Holsters, Ronald Parys, Fred Dielens, Marc Faes, Michel Vanderhasselt, Gunter
Desmet, Armand Van Malderen, Astrid Roeges, Rony De Backer, Sven De Paepe, Oliva De
Vidts, Kathleen Platteau, Geert De Feyter, Christiane Servranckx, Antoinette Taelemans,
Angelo Van Wilderen, Nele Vandenbulcke, Hilde De Backer, Gemeenteraadsleden
Koen Vanholder, Gemeentesecretaris
28. Vaststellen van zones voor in de tijd beperkt parkeren en retributiereglement voor
inbreuken hierop ( gecoördineerde versie )
De Raad,
Bevoegdheid
Gelet op artikel 42, § 3, artikel 43 § 2, 15°, artikel 186 en artikel 253 van het
gemeentedecreet
Juridische grond
Gelet op de wet van 22 februari 1965 waarbij het de gemeenten werd toegestaan
parkeergeld op motorvoertuigen in te voeren;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, invorderingen en de
geschillenprocedure voor gemeentebelastingen;
Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement van de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, gewijzigd zoals tot op heden;
Considerans
Overwegende dat de gemeenteraad, krachtens artikel 173 van de grondwet, rechten kan
vaststellen in evenredigheid tot de bewezen diensten voor het gebruik van het openbaar
domein of het facultatief gebruik maken van gemeentelijke diensten;
Overwegende dat de parkeerrotatie moet worden verbeterd, terwijl er ook de mogelijkheid
moet blijven dat bewoners en inwoners van (delen van) Ternat parkeermogelijkheden
hebben op plaatsen die druk bezet worden;
Overwegende dat Ternatse burgers en inwoners bijdragen, via de diverse belastingen waar
zij aan onderworpen zijn, tot het aanleggen en onderhouden van het openbaar domein, met
inbegrip van de aldaar gelegen parkeerplaatsen; dat het dus billijk is dat deze bewoners en
inwoners als eerste gebruik kunnen maken van deze faciliteiten, dat een bescheiden
retributie hiervoor aangewezen is;
Overwegende dat het billijk is dat de bewoners van een aantal door parkeeroverlast
getroffen buurten gratis zouden kunnen gaan parkeren in hun eigen buurt mits voorlegging
van een bewonerskaart die enkel geldig is in hun buurt;
Overwegende dat het billijk is dat inwoners van Ternat mits voorlegging van een
inwonerskaart gratis kunnen langparkeren in daarvoor voorziene zones; dat hiervoor per
voertuig een retributie van 50 € per jaar en per kaart aangewezen is;
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Overwegende dat het billijk is dat er ook kaarten voor lokale activiteit worden gecreëerd,
waarmee werknemers van lokale neringdoeners kunnen parkeren op hiervoor voorziene
plaatsen, dat het aangewezen is hiervoor een retributie van 350 € per jaar te vragen;
Adviezen en voorstel
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de bespreking in de gemeenteraad en de stemming over volgende amendementen
:
Amendement 1 door raadslid Rony De Backer : voorstel om inwonerskaarten voor bewoners
van Ternat gratis te maken : 13 stemmen tegen 12 afgekeurd ( meerderheid tegen
minderheid ).
Amendement 2 door raadslid Gunter Desmet : invoeren van groene zones van 30 min
parkeren op de markt in Ternat, zodat krantenwinkel, apotheker en bakker ook groene
plaatsen krijgen, net zoals in Sint Katerina Lombeek : 13 stemmen tegen 12 afgekeurd (
meerderheid tegen minderheid ).
Amendement 3 door raadslid Gunter Desmet : groene zones ook op zaterdag en zondag
geldig : met 25 stemmen voor, unaniem aangenomen.
Amendement 4 door raadslid Gunter Desmet : in de blauwe zone mag 4 uur ipv 2 uur met
de parkeerschijf worden geparkeerd, Tegenamendemenet hierop van raadslid Ronald Parys
: 3 uur ipv 2 uur, met 24 stemmen voor en 1 stem tegen (Guido Van Cauwelaert )
goedgekeurd;
Stemming
Met 13 stemmen voor (Jean Dooms, Luc Wachtelaer, Rutger Belsack, Jozef Borremans,
Guido Van Cauwelaert, Hilde Van Overstraeten, Linda Billens, Frans Holsters, Ronald
Parys, Marc Faes, Armand Van Malderen, Kathleen Platteau, Antoinette Taelemans), 12
stemmen tegen (Fred Dielens, Michel Vanderhasselt, Gunter Desmet, Astrid Roeges, Rony
De Backer, Sven De Paepe, Oliva De Vidts, Geert De Feyter, Christiane Servranckx, Angelo
Van Wilderen, Nele Vandenbulcke, Hilde De Backer)
Besluit
Artikel 1 :
In volgende 5 zones wordt er een in regime van in de tijd beperkt parkeren ingesteld :
Zone
-

1 centrum Ternat :
Markt
Molenstraat
Reukenstraat tussen Molenstraat en Gemeentehuisstraat
Winterweg
Gemeentehuisstraat
Verbrugghenstraat
Hoevestraat
Keizerstraat
A. De Feyterstraat (tot kruising Terlindenstraat)
Poodtstraat
Prieelstraat
Borredam
Statiestraat (oneven nummers 1 tot en met 25 en even nummers 2 tot en met 32 )

Zone
-

2 Dreef Ternat :
Statiestraat (oneven nummers 27 tot en met 43 en even nummers 34 tot en met 102)
Heyselweg
Dreef
Borredam (vanaf nr 22)
P. Van Nuffelstraat
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Van Overstraetenlaan
Kloosterweg
Kouterweg
Natte Kouter
’t Serclaesstraat
P. Van Cauwelaertstraat (nr’s 2 tot 52 + overzijde)
Kerkplein

Zone 3 Station Ternat :
Statiestraat ( oneven nummers vanaf 45 en de even nummers vanaf 104 )
Kasteellaan
Neerveldlaan
G. Gezellelaan
P. Benoitstraat
P. Breugellaan
Lombeekweg
Asbaan
Dr. E. Decroesstraat
Hopstakenkaai
Assesteenweg ( oneven nummers van 137 tot en met 217 en de even nummers van
118 tot en met 204 )
Zone
-

4 centrum Sint-Katherina-Lombeek
Ternatstraat
Canadastraat
Kapelleveld
Kerkpleinweg
Processiestraat (stuk tussen Meersstraat en Asbaan)
Kerkstraat

Zone 5 station Essene-Lombeek ( Sint Katherina Lombeek )
Spoorwegbaan (van nr 20 Servibox tot aansluiting Sluisvijverstraat. + vanaf start
parkeervlak tot visvijvers), maar met uitzondering van de terreinen op eigendom NMBS.
Affligemstraat (tot kruising Tulpenstraat)
Tulpenstraat
Sluisvijverstraat
Nieuwbaan (stuk tussen Rietstraat en Tulpenstraat)
Deze zones zullen worden aangegeven door de nodige signalisatie. In deze zones worden
er subzones afgebakend als aangegeven in het grafisch plan voor inwonersparkeren met
inwonerskaart ( lichtblauw gekleurd ) en kortparkeren met parkeerschijf ( groen gekleurd ).
Parkeerregimes zijn enkel in de tijd beperkt op weekdagen van maandag tot en met vrijdag,
van 08.00 h tot en met 18.00 h. Dus uitdrukkelijk niet op zaterdagen, zondagen noch
feestdagen, met uitzondering van de zones voor kortparkeren ( in het groen aangeduid),
alwaar de parkeerbeperking van 15 minuten elke (kalender)dag geldt.
Invoeren van een bijkomende (groene) zone voor kortparkeren op de Markt van Ternat : 2
plaatsen aan de krantenwinkel en twee plaatsen aan de apotheker;
Invoeren van een bijkomende (groene) zone voor kortparkeren, gecombineerd met laad- en
loszone in de Statiestraat ter hoogte van de bestaande laad- en loszone;
Artikel 2:
Voor parkeren in de blauwe zone wordt volgende retributie vastgesteld :
1. Tarief II : gratis voor de maximale duur die toegelaten is voor het parkeren (aangegeven
door het gebruik van een parkeerschijf, zichtbaar aangebracht) :
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a. in een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) zoals omschreven in artikel 27.1 van
het Verkeersreglement, met dien verstande dat, in afwijking van artikel 27.1.2. de
parkeerduur beperkt is tot 3 uur;
b. op een openbare weg met blauwe zone reglementering zoals omschreven in artikel 27.2
van het Verkeersreglement, met dien verstande dat, in afwijking van artikel 27.1.2. de
parkeerduur beperkt is tot 3 uur;
In de groene zones voor kortparkeren ( maximaal 15 minuten ) dient er altijd een
parkeerschijf zichtbaar aangebracht aanwezig te zijn;
2. Tarief II : gratis indien bij het zichtbaar gebruik maken van :
I) In de in artikel 1 beschreven zones 1, 2 en 3 ( voormalig grondgebied van (Klein-)Ternat )
A. In de donkerblauwe zones
a. een in die zone geldige bewonerskaart;
b. een geldige lokale activiteiten kaart
B. In de lichtblauwe zones van zone 1 ( centrum Ternat ), waarbij deze zone ( binnen kant
grote dries ) uitgebreid wordt met de binnenkant van de Kleine Dries
a. een in die zone geldige bewonerskaart;
b. een geldige inwonerskaart;
c. een geldige lokale activiteiten kaart;
C. In de lichtblauwe zones van zone 3 ( station Ternat ), zijnde de parkeerzone aan de
Neeveldlaan en de twee parkeerzoines aan de Lombeekweg,
a. parkeeren exclusief met een geldige inwonerskaart;
II) In de in artikel 1 beschreven zones 4 en 5 ( voormalig grondgebied van Sint Katerina
Lombeek )
A. In de donkerblauwe zones
a. een in die zone geldige bewonerskaart;
b. een geldige inwonerskaart;
c. een geldige lokale activiteiten kaart;
3. Tarief I : € 15,00 per dagdeel en per vastgesteld misbruik van de parkeerschijf of één van
de sub 2 beschreven kaarten. Per dag zijn er twee dagdelen : de eerste loopt van 08.00 h
tot en met 13.00 h, de tweede van 13.00 h tot en met 18.00 h.
Als misbruik worden beschouwd :
- het niet gebruiken van een parkeerschijf noch een parkeerkaart in de blauwe zones;
- het niet gebruiken van een parkeerschijf in de groene zones voor kortparkeren;
- het verstreken zijn van de parkeertijd als aangegeven door het gebruik van de
parkeerschijf;
- het gebruiken van een bewonerskaart buiten de op de kaart beschreven zone waar deze
bewonerskaart geldig is;
- het gebruiken van een inwonerskaart in een zone waar deze niet geldig is;
- het niet of niet leesbaar voorleggen achter de voorruit van de betrokken wagen;
- het gebruiken van een kaart voor een voertuig met andere nummerplaat dan deze vermeld
op de kaart;
- het gebruiken van een kaart die vervallen of nagemaakt is.
Bij toepassing van TARIEF 1, brengt de aangestelde van de gemeente een uitnodiging om
de retributie binnen de acht dagen te betalen aan op de voorruit van het voertuig.
Bij wanbetaling zal de invordering geschieden overeenkomstig de wettelijke burgerlijke
rechtspleging. inning kan gebeuren door een aangestelde van het gemeentebestuur. De
verschuldigde retributie zal, naar analogie met het gemeentelijk huishoudelijk reglement op
de belastingen, niet verhoogd worden bij een eerste aanmaning, met 5 euro verhoogd
worden bij de tweede aanmaning en nogmaals met 10 euro verhoogd worden bij een
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aangetekende laatste aanmaning. Bij gerechtelijke invordering zullen ook alle
gerechtskosten ingevorderd worden.
Bij herhaald misbruik van een kaart kan deze door de concessionaris, in samenspraak met
het gemeentebestuur, ingetrokken worden.
Artikel 3:
§1. Bewonerskaarten, inwonerskaarten en kaarten lokale activiteit worden schriftelijk
aangevraagd en uitgereikt bij de aangestelde van de gemeente.
§2. De bewonerskaarten zijn gratis voor elke in één van de in artikel 1 gedefinieerde zones
gedomicilieerde bewoner. Zij kunnen evenwel alleen in deze zone worden gebruikt. De
afbakening van de zone en de geldigheidsduur worden vermeld op de kaart. Er wordt
maximaal één bewonerskaart per voertuig afgeleverd. De nummerplaat van het voertuig
wordt vermeld op de kaart. Het voertuig moet toebehoren aan de bewoner. Ingeval een
bewoner beschikt over een voertuig in eigendom van een rechtspersoon, dient een
verklaring te worden overlegd van dat het voertuig ter exclusieve beschikking staat van de
aanvrager. Indien een bewoner van een zone onbeperkt in de tijd wenst te parkeren in een
andere zone kan deze bewoner een inwonerskaart aanvragen.
De retributie voor inwonerskaarten bedraagt 50,00 € per jaar en per inwonerskaart. Deze
inwonerskaart geeft recht op onbeperkt in de tijd parkeren in de hiervoor voorziene zones in
Ternat. De geldigheidsduur wordt vermeld op de kaart. Er wordt maximum1 inwonerskaart
per voertuig afgeleverd. De nummerplaat van het voertuig wordt vermeld op de kaart. Het
voertuig moet toebehoren aan de inwoner van Ternat. Ingeval de inwoner beschikt over een
voertuig in eigendom van een rechtspersoon, dient een verklaring te worden overlegd van
dat het voertuig ter exclusieve beschikking staat van de aanvrager.
De eigenaars van een tweede verblijf, aan dezelfde voorwaarden als waren ze er
gedomicilieerd, een bewonerskaart en inwonerskaarten kunnen verkrijgen;
De kinderen van gescheiden ouders, gedomicilieerd bij een ouder buiten de blauwe zone,
maar geregeld verblijvend bij hun andere ouder gedomicilieerd in de blauwe zone, kunnen
een bewonerskaart en inwonerskaart krijgen aan dezelfde voorwaarden als waren ze er
gedomicilieerd;
Rechthebbenden die beschikken over een attest van hun werkgever dat zij om
beroepsredenen zeer frequent veranderen van wagen of nummerplaat kunnen een
bewoners- en of inwonerskaart verkrijgen zonder vermelding van nummerplaat;
§3. De retributie voor kaarten lokale activiteit bedraagt 350 € per jaar en per kaart. De
kaarten kunnen aangevraagd worden door handelaars die in één van de in artikel 1
beschreven zones een zaak hebben. Zij kunnen evenwel alleen in deze zone worden
gebruikt. De afbakening van de zone en de geldigheidsduur worden vermeld op de kaart.
De kaarten kunnen dan gebruikt worden door de zaakvoerder of de personeelsleden van de
zaak, ongeacht of deze in Ternat gedomicilieerd zijn of niet. Er wordt maximaal één kaart
lokale activiteit per voertuig afgeleverd.
Openbare organisaties en non-profit organisaties, met exploitatiezetel in Ternat, kunnen
voor hun personeel parkeerkaarten ( type lokale activiteit - dus zonder nummerplaat )
aankopen aan het verlaagd tarief van 50 € per jaar ( dus aan het tarief Inwoners ) ;
Artikel 4 :
Deze retributies zijn verschuldigd door de titularis van de kaart of desgevallend door de
eigenaar van het voertuig dat misbruik maakt van de parkeerschijf of de parkeerkaart.
De retributie wordt betaald hetzij in speciën bij de aangestelde van de gemeente, hetzij door
storting of overschrijving op de aangeduide post/bankrekening.
Een retributie van 15,00 euro is verschuldigd voor het uitreiken van een duplicaat in geval
van vernietiging, verlies of diefstal van de kaart, alsook wanneer de kaart onleesbaar
geworden is. Dit duplicaat zal dezelfde geldigheidsduur hebben als de oorspronkelijke kaart.
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Bij vervanging van een voertuig door een ander voertuig ( en nummerplaat ) kan de
resterende geldigheidsduur overgedragen worden op het nieuwe voertuig. Er zal dan een
nieuwe kaart uitgereikt worden op zicht van het terugbezorgen van de oude kaart. Voor het
uitreiken van deze nieuwe kaart zal een retributie van 15,00 euro verschuldigd zijn.
Na 1 juli 2018 worden er in geen geval terugbetalingen gedaan.
Artikel 5 :
Deze verordening is niet van toepassing voor mindervaliden voor zover voldaan is aan de
bepalingen van artikel 27.4 van het K.B. van 1 december 1975 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer.

NAMENS DE RAAD,
Gemeentesecretaris,
(get.) Koen Vanholder

Gemeenteraadsvoorzitter,
(get.) Jean Dooms
Voor eensluidend afschrift,
Ternat, 30 maart 2018

Koen Vanholder
Gemeentesecretaris

Jean Dooms
Gemeenteraadsvoorzitter

