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17. Vaststelling retributiereglement op het gebruik van het openbaar domein voor het parkeren 
van motorvoertuigen (blauwe zone)

Juridische grond
 Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en latere wijzigingen, 

hierna Wegverkeerswet
 Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
 Omzendbrief gemeentefiscaliteit KB/ABB 2019/2 d.d. 15 februari 2019.
 Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 

plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, artikelen 10/1 tot en met 10/3 en latere 
wijzigingen

 KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en 
van het gebruik van de openbare weg (hierna de Wegcode), artikelen 27 tot en met 27 ter.

 KB van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen
 MB van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap.
 MB van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart.
 Gemeenteraadsbesluit van 23 december 2019 houdende hernieuwing van het 

belastingreglement voor de contant te betalen belasting op het parkeren in de blauwe zone 
en op plaatsen voor kortparkeren.

 Retributiereglement voor het aanrekenen van administratiekosten bij openstaande fiscale en 
niet-fiscale schulden, vastgesteld bij raadsbesluit van 21 december 2020

Feiten, context en motivering

 De parkeerrotatie moet bevorderd worden over het gehele grondgebied van Lochristi.
 Er is een blauwe zone-reglementering van kracht in Lochristi.
 De blauwe zone-reglementering is niet van toepassing voor personen met een handicap.
 De controle op het naleven van de blauwe zone-reglementering zal gebeuren door een externe 



gespecialiseerde firma.  Het belastingreglement ‘contant te betalen belasting op het parkeren 
in de blauwe zone en op plaatsen voor kortparkeren, hernieuwing belastingreglement’, 
vastgesteld door de raad op 23 december 2019, wordt  opgeheven voor feiten die plaatsvinden 
na 30 juni 2022 en vanaf 01 juli 2022 vervangen door huidig retributiereglement op het  
parkeren in de blauwe zone.

 De “blauwe zone”, zijnde zones met beperkte parkeertijd, worden in Lochristi  afgebakend met 
zoneborden en bestaat uit verschillende straten. De indeling van de blauwe zone is 
aangegeven op het plan in de bijlage bij dit reglement.

 Vanaf 1 juli 2022 wordt het belastingreglement van 23 december 2019 opgeheven en treedt 
het nieuwe retributiereglement in werking.

 Hierin wordt o.m. bepaald, om het langdurig parkeren in de blauwe zone tegen te gaan, dat 
voortaan slechts één bewonerskaart per adres zal worden uitgereikt, omdat de meeste 
bewoners over minstens één parkeerplaats op privaat domein beschikken; de reeds 
uitgereikte bewonerskaarten blijven geldig.

Inspraak, advies en bijlagen
 Ontwerp van nieuw retributiereglement
 Plan van de blauwe zone

Financieel kader


Stemming: Met eenparigheid van stemmen

Besluit

Artikel 1 Het retributiereglement blauwe zone wordt vastgesteld volgens de tekst die als bijlage aan dit 
besluit gehecht wordt.

Artikel 2 Dit retributiereglement treedt in werking vanaf 1 juli 2022

Artikel 3 Het gemeenteraadsbesluit van 23 december 2019 houdende hernieuwing van het  
belastingreglement voor de contant te betalen belasting op het parkeren in de blauwe zone en 
op plaatsen voor kortparkeren, wordt opgeheven met ingang van 1 juli 2022

Artikel 4 Dit retributiereglement zal bekend gemaakt worden conform de bepalingen van het decreet 
lokaal bestuur

Artikel 5 Afschrift van het besluit wordt bezorgd aan de financieel directeur, aan de dienst 
mobiliteit en aan de politiezone.
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