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RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET PARKEREN IN ZONES MET BEPERKTE PARKEERTIJD
De Raad

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid de artikelen2,42 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 van22 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. zwate
overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende
de politie over het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit vanT mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een
handicap;

Gelet op noodzakelijkheid tot hernieuwing van het bestaand reglement retributie op het parkeren in
zones met beperkte parkeertud van 15 december 2015;

Ovenvegende dat het aanleggen en verbeteren van de parkeermogelijkheden voor de gemeente
aanzienlijke lasten met zich meebrengen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Besluit: unaniem
Artikel

1

Met ingang van heden en voor een periode 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.

Artikel2
De zones voor parkeren in een zone met beperkte parkeertijd worden door de gemeenteraad
aangeduid en van de vereiste verkeersborden voorzien.
Het betreft hier de volgende straat en openbare parkeerplaatsen:
Schoolweg van huisnummer 1 tot 26
Openbare parkeerplaatsen aan de gemeentelijke bibliotheek (Schoolweg 1A) haaks op de
Schoolweg

Openbare parkeerplaatsen (8) Stationsstraat ter hoogte van huisnummer 27
Alle openbare parkeerplaatsen t.h.v. het kerkhof Dendermondsesteenweg

Artikel3
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 € 25,00 euro
voor een parkeerduur van 9.00 u tot 18.00 u.
Dg 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
besluitvan 1 december 1975 houdende algemeen reglementop de politie van hetwegverkeeren van
het gebruik van de openbare weg.
De gebruiker van een motorvoertuig die de parkeerschijf niet zichtbaar achter de voorruit van zijn
voertuig plaatst, wordt steeds geacht te kiezen voor de betaling van de retributie (€ 25,00).

Artikel4
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.
.

ArtikelS

Bij niet-betaling van de retributie van het forfaitair tarief binnen de gestelde termijn zal

de

concessiehouder een herinneringsbrief sturen met een bijkomende aanmaningskost van €.3,75.
Bij het uitblijven van een betaling zal de concessiehouder een tweede brief sturen met een bijkomende
aanmaningskost van € 5,00.
Bij niet-betaling zal de concessiehouder tot slot een aangetekende brief sturen met een bijkomende
aanmaningskost van € 17,00.
Bij gebrek aan betaling zal de retributie samen met de bovenvermelde kosten worden ingevorderd
volgens de burgerrechtelijke procedures .

Artikel6
Het gebruik van de parkeerplaats in de zone met beperkte parkeertijd geeft enkel recht tot parkeren
gedurende de gekozen tijd. Het gebruik van de parkeerplaats geeft geen aanleiding tot enig recht noch
op toezicht. Het parkeren gebeurt steeds op eigen risico.
ArtikelT

De voertuigen die belast werden overeenkomstig de belasting op schutsels, stellingen, kranen,
containers, betonbakken, bouwmaterialen, e.d. geplaatst op het openbaar domein worden niet
aangesproken in dit reglement.
Bij parkeren voor garages in de zones met beperkte parkeertijd geldt enkel vrijstelling van
retributieheffing indien de nummerplaat op de garage of inrijpoort voorkomt.
Op parkeerplaatsen bestemd voor elektrisch laden geldt enkel vrijstelling van retributieheffing tijdens
het elektrisch opladen van het voertuig.
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 van29 juli 1991 en het ministerieel besluit
van 7 mei 1999.
De dienstvoertuigen van de gemeente Willebroek, Brandweerzone Rivierenland, politiezone MechelenWillebr,oek en de prioritaire voertuigen zijn eveneens vrijvan het betalend parkeren.
ArtikelS
lndien er gedurende het openbaar onderzoek geen bezwaren worden ingediend, is deze verordening
definitief en wordt ze aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

(get.) Eddy Moens
Voorzitter

(get.) Herman Bauwens
Secretaris

Voor eensluidend u ittreksel:
Willebroek, 20 december 2017

Handtekening medewerker CA
Gemachtigd bij besluit burgemeester dd. 25 juni 2013

