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Aanwezig: 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, Tim 
Lengeler, Erik Beunckens, Liesje Wermoes, Edward Van 

Keer, Marie-Berthe Wyns, Katleen Meersseman, Guy De 
Bondt, Orhan Sahin, Niel Delgouffe, Danny Van Hemelrijck, 
Finke Jacobs, Johan Berben, Theo Hamers, Gilbert 

Verdoodt, Chris De Knop en Caroline Robberechts, 
Raadsleden; 

Lander Van Droogenbroeck, Algemeen directeur; 
 

 
 

O.P.31. Retributiereglement op het parkeren blauwe zone. 
 

Motivering: 
Gelet op de gecoördineerde grondwet, inzonder artikel 173; 
Gelet op het decreet van 9 juli 2010 houdende de invordering van 

parkeerheffingen door parkeerbedrijven, tot aanvulling van het decreet van 16 
mei 2008, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer; 

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 maken van 

gemeentelijke diensten; 
Overwegende dat de parkeerrotatie moet bevorderd worden; 

Overwegende dat het retributiereglement vastgesteld in zitting van de 
gemeenteraad van 16 september 2016 op het parkeren in een blauwe zone 
derhalve dient te worden aangepast; 

Overwegende het voorstel om de aanpassing van voornoemde 
retributiereglementen te laten aanvangen bij het ingaan van de nieuwe concessie 

(richtdatum 1 juli 2020). 
 



Besluit: Met 18 ja-stemmen (Koenraad Van Elsen, Peter Verbiest, Hendrik De 

Baerdemaeker, Sigrid Goethals, Jan De Backer, Geert Heyvaert, Joris Van Den 
Cruijce, Emiel Saerens, Edwin Fabri, Micheline De Mol, Johan De Rop, Kristof 

Gaublomme, Tim Lengeler, Liesje Wermoes, Marie-Berthe Wyns, Katleen 
Meersseman, Guy De Bondt en Orhan Sahin), 4 nee-stemmen (Willy Michiels, 
Erik Beunckens, Gilbert Verdoodt en Chris De Knop), 9 onthoudingen (Yoeri 

Vastersavendts, Rita De Vos, Edward Van Keer, Niel Delgouffe, Danny Van 
Hemelrijck, Finke Jacobs, Johan Berben, Theo Hamers en Caroline Robberechts) 

 
Art. 1 - Er wordt een gemeentelijke retributie gevestigd voor het parkeren 

van motorvoertuigen op de openbare weg of op de plaatsen 

gelijkgesteld aan de openbare weg in een zone met beperkte 
parkeertijd (blauwe zone) namelijk: 

 - Relegem, Dorpsstraat 22-24 
 - Te Asse, Nerviërsstaat, parkeerstrook van nr. 138 tot 136, van 

nr.104 tot 102 en van nr.30 tot 26 

  - Te Asse, Vaal (uitgezonderd bewoners)(Zone 6) 
 - Te Asse, Lindendries, tussen Vaal en Lindenpark (uitgezonderd 

bewoners)(Zone 6) 
 - Te Asse, Brusselsesteenweg, parkeerstrook van nr. 2 tot 60 

(uitgezonderd bewoners)(Zone 6) 
 - Te Asse, Spiegelstraat, Ilsedestraat, Molenstraat, Borrevaal, 

Wagenmeers, Brugstraat (Zone 1) 

 - Te Asse, Voorstehoeve t.h.v. nr.76 (uitgezonderd bewoners) 
 - Te Asse/Zellik, Brusselsteenweg van nr.814 tot 804 

 - Te Asse/Zellik, Mgr. Denayerstraat, C. Van Malderenstraat, 
Driekoningenlaan, Aandenberg, Kerklaan (tussen T. Coppensstraat 
en Brusselsesteenweg), Brusselsesteenweg (tussen Sint 

Quirinuslaan en nr.574 en tussen Henri Rosseelslaan en nr. 485), 
Fr.Thirrystraat, A. De Deckerstraat, Vinkenlaan, Openveldstraat, 

Baron J.Greindllaan, Merelstraat, Laarbeeklaan, 
Fr.Timmermansstraat (uitgezonderd parking station), 
Nachtegaallaan, Leliegaarde, Langehaag en Kloosterstraat. 

 (Zone Zellik) 
 

 De geldigheid van de bewonerskaart is beperkt tot de zone waartoe 
men behoort. 

 In de voornoemde straten is bewonersparkeren toegestaan, 

uitgezonderd volgende locaties: 
 - Zellik, Brusselsesteensteenweg van nr.814 tot 804 

 - Relegem, Dorpsstraat 22-24 
 - Asse, Nerviërsstraat, parkeerstrook van nr.138 tot 136, van 1404 

tot 102 en van nr. 30 tot 26. 

 - Asse, Voorstehoeve t.h.v. nr.76. 
 

 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 plaats verstaat men de 

parkeerplaatsen gelegen op de openbare weg, zoals vermeld in 
artikel 4, §2, van de wet van 25 juni 1993 betreffende de 



uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van 

openbare markten. 
 

 
Art. 2 - De retributie wordt als volgt vastgesteld: 
 - Gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de 

verkeersborden; 
 - Een forfaitair bedrag van 18,00 euro voor elke periode die langer 

is dan deze die reglementair is toegestaan. 
 
 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. 
 
 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 parkeren door het aanbrengen op een zichtbare 

plaats achter de voorruit van het voertuig van de kaart uitgereikt 
overeenkomstig met ministerieel besluit van 7 mei 1999. 

 

Art. 3 - De retributie is verschuldigd zodra het voertuig langer geparkeerd is 
dan de tijd die toegelaten is door de verkeersborden, en is 

betaalbaar door overschrijving op de rekening van de aangestelde 
van de gemeente; deze laatste mogelijkheid wordt enkel 
aangeboden als de gebruiker opteert voor de toepassing van het 

forfaitair tarief. 
 

Art. 4 - De gebruiker van een motorvoertuig die een parkeerschijf niet 
zichtbaar achter de voorruit van zijn voertuig plaatst, wordt steeds 
geacht te kiezen voor de betaling van het in artikel 2 bedoelde 

forfaitaire tarief. 
 

 De toepassing van het hierboven vermelde forfait, brengt de 
aangestelde van de gemeente een uitnodiging om de retributie 
binnen de vijf dagen te betalen aan op de voorruit van het voertuig. 

 
Art. 5 - Bij gebreke aan betaling in der minne zal de retributie 

burgerrechtelijk ingevorderd worden. 
 Er 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. 6. Voor de aankoop van een kaart bewonersparkeren wordt 25 euro 

per jaar aangerekend. Voor de aankoop van een 2e kaart wordt 50 
euro aangerekend. Een kaart voor bewonersparkeren wordt 

afgeleverd aan personen gedomicilieerd in Asse in een straat waar 
blauwe zone uitgezonderd bewoners, van kracht is: 1 



bewonerskaarten per voertuig, maximum 2 bewonerskaart per 

domicilie. 
 Bewonerskaarten worden beperkt tot de voertuigen voorzien van 

verkeersbord E9b: personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en 
minibussen ("elke auto opgevat en gebouwd voor het vervoer van 
personen, die bij gebruik voor het bezoldigde vervoer van personen, 

ten hoogte acht plaatsen mag bevatten, zonder die van de 
bestuurder, en die voorzien is van een carrosserie van hetzelfde 

type als dat van   
 
6.1. De retributie is betaalbaar bij aanvraag. 

 
 

Art. 7 - Deze verordening zal bekend gemaakt worden overeenkomstig de 
bepalingen van de artikel 286,§1,1°, art.287 en art.288 van het 
Decreet Lokaal Bestuur. 

 
Art. 8 - Deze wordt onverwijld overgemaakt aan de toezichthoudende 

overheid. 
 

 
 

Aldus beraadslaagd te Asse, in zitting van heden 

Namens de raad 
 

In opdracht 
 
De Algemeen directeur 

(get.)  

De Voorzitter (get.) 

Lander Van Droogenbroeck  Johan De Rop 

 
Voor eensluidend afschrift: 
Asse, 18 december 2019 

 

Algemeen directeur 

 

Lander Van Droogenbroeck 

  

i.o. bij delegatie van 

2019-01-16 
De Burgemeester 

 
Koenraad Van Elsen 

 
 


