Retributieverordening op het straatparkeren
Artikel 1:
Vanaf 15/02/2022 wordt een gemeentelijke retributie gevestigd op het parkeren van voertuigen op
plaatsen waar de beperking van de parkeertijd geregeld is overeenkomstig artikel 27.1-27.3 van het
K.B. van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van
het gebruik van de openbare weg, hierna ‘Wegcode’ genoemd:
a) in zones met beperkte parkeertijd (blauwe zones) en op de openbare weg waar parkeren
toegelaten is en een blauwe zonereglementering van toepassing is;
b) in zones en op de openbare weg waar betalend parkeren van toepassing is;
c) op plaatsen waar het kortparkeren van toepassing is (shop & go plaatsen).
Artikel 2:
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
•

Voertuigen: motorvoertuigen en niet-aangekoppelde aanhangwagens.

•

Motorvoertuig: elk voertuig dat uitgerust is met een motor, bestemd om op eigen kracht te
rijden (artikel 2.16 van de Wegcode).

•

Aanhangwagen: een niet-zelfaangedreven voertuig op wielen dat is ontworpen en gebouwd
om door een motorvoertuig te worden getrokken.

•

Parkeervergunningszone: de zone waar een bewoner, een tweedeverblijver, een werknemer
of zelfstandige met zijn digitale parkeervergunning (parkeervergunning voor bewoners,
parkeervergunning voor tweedeverblijvers of parkeervergunning ‘werkabonnement blauwe
zone’) mag parkeren. De afbakening van deze zone wordt aan de bewoner, tweedeverblijver,
werknemer of zelfstandige meegegeven bij het bekomen van zijn digitale parkeervergunning
en is raadpleegbaar op de website (www.middelkerke.be).
De indeling in parkeervergunningszones maakt deel uit van bijlage 1 bij dit reglement. De
opsommingslijsten met straten worden geactualiseerd als er nieuwe straten in deze
parkeervergunningszones worden aangelegd.

•

Parkeerinformatiebord: Parkeerautomaat vervangend informatiebord waar het nummer van de
zonecode op staat, de informatie om met een app of sms te betalen wordt vermeld en de
locatie van de dichtstbijzijnde parkeerautomaat wordt weergegeven.

Parkeren in de blauwe zone
Artikel 3: Toepassingsgebied
De retributie ‘tarief blauwe zone’ is van toepassing in zones met beperkte parkeertijd (blauwe
zones) en op de openbare weg met blauwe zonereglementering zoals bepaald in artikel 27.1 en 27.2
van de Wegcode en zoals vastgelegd in de aanvullende reglementen op het wegverkeer.
De retributie is van toepassing elke dag van 9 tot 19 u. (ook op zondagen en feestdagen).
Artikel 4: Tarieven
Parkeren in de blauwe zone is gratis voor de duur van maximaal 2 uur of voor de maximale duur die
toegelaten is door de verkeersborden, op voorwaarde dat de bestuurder van het voertuig de
reglementering inzake het gebruik van de parkeerschijf naleeft, zoals bepaald in artikel 27.1 van de
Wegcode.

De door de bestuurder van het voertuig gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zicht- en
leesbaar aanbrengen van de parkeerschijf achter de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste
gedeelte van het voertuig, overeenkomstig artikel 27.1 van de Wegcode.
De retributie ‘tarief blauwe zone’ is verschuldigd van zodra de gratis parkeerduur is overschreden of
wanneer de bestuurder van het voertuig de reglementering inzake het gebruik van de parkeerschijf
niet heeft nageleefd.
De retributie ‘tarief blauwe zone’ wordt vastgesteld op € 30,00 per dagdeel (van 9 tot 14 u. en van 14
tot 19 u.).
De retributie is ondeelbaar en niet overdraagbaar naar de volgende dag.
Artikel 5: Betalingsmodaliteiten
De retributie ‘tarief blauwe zone’ wordt betaald binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de
betalingsuitnodiging. Deze wordt per post bezorgd na digitale controle via nummerplaatherkenning.
De betaling gebeurt door middel van overschrijving op de bankrekening van de gemeente. Indien de
gemeente het parkeerbeheer heeft toevertrouwd aan een derde, gebeurt de betaling door middel van
overschrijving op de bankrekening van deze derde.
Artikel 6: Personen met een handicap
Voor de houders van een erkenningskaart voor personen met een handicap, uitgereikt
overeenkomstig het ministerieel besluit van 07/05/1999, gelden er binnen de blauwe zone geen
tijdsbeperkingen en is geen retributie verschuldigd op voorwaarde dat de erkenningskaart leesbaar op
de binnenkant van de voorruit, of als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig,
wordt aangebracht.
Artikel 7: Vrijstellingen
Er is geen retributie verschuldigd voor voertuigen gebruikt door personen die in het bezit zijn van een
geldige digitale parkeervergunning voor bewoners of tweedeverblijvers in de parkeervergunningszone
waar de parkeervergunning geldig is.
Er is geen retributie verschuldigd voor voertuigen gebruikt door werknemers of zelfstandigen die in het
bezit zijn van een geldige digitale parkeervergunning ‘werkabonnement blauwe zone’ in de
parkeervergunningszone waar de parkeervergunning geldig is.
Er is geen retributie verschuldigd voor dienstvoertuigen waarop het logo of het embleem van de dienst
duidelijk is aangebracht indien het gaat om voertuigen van:
• de gemeente Middelkerke en de gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen;
• het OCMW Middelkerke en de verzelfstandigde agentschappen;
• de lokale politie;
• de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen;
• het Vlaams Gewest;
• de openbare nutsbedrijven.
Deze vrijstelling geldt voor de duur van de dienstverrichtingen.
Het college van burgemeester en schepenen kan vrijstellingen toekennen aan anonieme voertuigen
ingezet voor openbare dienstverlening en aan voertuigen ingezet voor evenementen.
Er is geen retributie verschuldigd voor voertuigen gebruikt door personen die in het bezit zijn van een
geldige digitale parkeervergunning voor bezoekers.
Artikel 7bis: Digitale parkeervergunning voor bezoekers
Elke verblijfs-/woonentiteit in de blauwe zone kan een digitale parkeervergunning voor bezoekers
aanvragen.

De digitale parkeervergunning voor bezoekers bevat 10 parkeerbeurten die telkens recht geven op
een dag parkeren en is slechts geldig in de blauwe zone.
De digitale parkeervergunning voor bezoekers wordt uitgereikt per verblijfs-/woonentiteit en de
parkeerbeurt dient geregistreerd te worden voor aanvang van de parkeersessie.
Voorwaarden tot het bekomen van een digitale parkeervergunning voor bezoekers:
•

ingeschreven zijn als gedomicilieerde inwoner van Middelkerke binnen een blauwe zone

•

of eigenaar zijn van tweede verblijf in Middelkerke binnen een blauwe zone mits voorlegging
van het recentst uitgereikte aanslagbiljet en het betalingsbewijs van de gemeentebelasting op
de tweedeverblijven van de woonentiteit;

Zodra de houder van de digitale parkeervergunning voor bezoekers niet langer voldoet aan deze
voorwaarden is de parkeervergunning voor bezoekers niet langer geldig.
De retributie voor een digitale parkeervergunning voor bezoekers is verschuldigd door de titularis van
de digitale parkeervergunning voor bezoekers en bedraagt:
•

voor de eerste parkeervergunning: € 0,00;

•

voor iedere bijkomende parkeervergunning: € 50,00;

Betalend parkeren
Artikel 8: Toepassingsgebied
De retributie ‘betalend parkeren’ is van toepassing in zones en op de openbare weg waar betalend
parkeren van toepassing is.
De retributie geldt per geparkeerd voertuig en is verschuldigd zodra het voertuig geparkeerd is.
Artikel 9: tarieven
De zone betalend parkeren wordt opgedeeld in verschillende tariefzones.
De indeling van de straten en gebieden in tariefzones wordt vastgesteld door het college van
burgemeester en schepenen in het ‘aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer tot
regeling van de beperkte parkeertijd’.
De retributie ‘betalend parkeren’ wordt als volgt vastgesteld:
Tariefzone Rode zone

Groene zone

Roze zone

Gele zone

Wanneer
betalend?

alle dagen van 9 tot alle weekends, schoolvakanties, wettelijke feestdagen (incl. verlengde
19 u.
weekend van Hemelvaart) van 9 tot 19 u.

Tarieven

€ 0,50 per kwartier
€ 1,00 per half uur
€ 2,00 per uur

€ 0,25 per kwartier
€ 0,50 per half uur
€ 1,00 per uur

€ 1,00 per uur
€ 5,00 per dag
€ 10,00 voor 2 dagen
€ 15,00 voor 3 dagen
maximale
maximale
€ 20,00 voor 4 dagen
parkeerduur: 2 uur parkeerduur: 10 uur € 25,00 voor 5 t.e.m. 7
dagen
maximale parkeerduur: 7
dagen
€ 3,00 per dag (= tarief ‘werkabonnement’)
parkeerrecht is niet overdraagbaar naar de
volgende dag

€ 3,00 per dag
€ 6,00 voor 2 dagen
€ 9,00 voor 3 dagen
€ 12,00 voor 4 dagen
€ 15,00 voor 5 t.e.m. 7
dagen
maximale parkeerduur: 7
dagen

Artikel 10: Tarief ‘werkabonnement’
Dit tarief is geldig voor werknemers of zelfstandigen van wie de werkplek, de onderneming of de
handelszaak gelegen is:
•
•
•
•

in de betalende zone;
of langs de Zeedijk of de Koning Ridderdijk ;
of in de Antoine Van Cailliestraat (in het stuk gelegen tussen de Zeedijk en de Leopoldlaan);
of in de Parijsstraat (in het stuk gelegen tussen de Zeedijk en de Leopoldlaan);

mits jaarlijkse registratie van de identiteit en de nummerplaat van de betrokkene en bewijs van
tewerkstelling en de exacte ligging van de werkplek, onderneming of handelszaak (attest werkgever).
De werkplek is het vaste adres waar een werknemer of zelfstandige volgens zijn/haar werkregime
(voltijds of deeltijds) permanent werken.
Per werkende kan slechts één nummerplaat geregistreerd worden.
Het tarief ‘werkabonnement’ is enkel geldig in de groene en roze tariefzone en is niet overdraagbaar
naar de volgende dag.
Artikel 11:
Het betalend parkeerrecht wordt digitaal toegekend.
Een parkeerrecht is enkel geldig voor de nummerplaat waarvoor het aangekocht werd en is
overdraagbaar naar de volgende dag, uitgezonderd het parkeerrecht dat bekomen wordt via het tarief
‘werkabonnement’.
Op plaatsen waar een automaat of parkeerinformatiebord aanwezig is, dient het parkeerrecht
gestart/aangekocht te worden volgens de modaliteiten en tarieven vermeld op de automaat
/parkeerinformatiebord. Er moet geen parkeerticket voor een betalende parkeersessie achter de
voorruit gelegd worden.
Indien geen betaling kan uitgevoerd worden aan de parkeerautomaat wegens een defect, dient de
betaling uitgevoerd te worden ofwel aan deze parkeerautomaat via het mobiele telefoonnet of via het
internet ofwel aan een andere parkeerautomaat (met dezelfde kleurcode) die zich in de onmiddellijke
nabijheid van de defecte automaat bevindt. Indien geen andere automaat voorhanden is, dient de
parkeerschijf geplaatst te worden.
Artikel 12: Forfaitair stelsel zonder parkeertijdsbeperkingen
De gebruiker van de betalende zone heeft steeds de mogelijkheid om voor het ‘forfaitair stelsel zonder
parkeertijdbeperkingen’ te kiezen. De retributie bij toepassing van het ‘forfaitair stelsel zonder
parkeertijdbeperkingen’ bedraagt € 30 per dagdeel (van 9 tot 14 u. en van 14 tot 19 u.).
Wordt geacht te kiezen voor de toepassing van het ‘forfaitair stelsel zonder parkeertijdbeperkingen’,
de gebruiker van het voertuig die:
•

hetzij geen geldige betalingsopdracht via parkeerautomaat of via het mobiele telefoonnet of
via het internet heeft uitgevoerd;

•

hetzij bij het verstrijken van de toegestane parkeertijd, zoals blijkt uit de controle van de
registratie van de betalingsopdracht via de parkeerautomaat of via het mobiele telefoonnet of
via het internet, de parkeerplaats niet verlaten heeft.

Artikel 13: Betalingsmodaliteiten
De retributie ‘betalend parkeren’ (zoals vermeld in artikels 9 en 10) wordt vooraf betaald:
•

aan de parkeerautomaten via de betaalmogelijkheden die de parkeerautomaten voorzien;

•

door aanmelding met nummerplaatingave en dit volgens de instructies van de provider of
volgens de wijze aangeduid op de parkeerautomaten of op de parkeerinformatieborden die in
de betaalzone verspreid opgesteld staan.

De retributie bij toepassing van het ‘forfaitair stelsel zonder parkeertijdbeperkingen’ dient te worden
betaald binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de betalingsuitnodiging. Deze wordt per post
bezorgd na digitale controle via nummerplaatherkenning. De betaling gebeurt door middel van
overschrijving op de bankrekening van de gemeente. Indien de gemeente het parkeerbeheer heeft
toevertrouwd aan een derde, gebeurt de betaling door middel van overschrijving op de bankrekening
van deze derde.
Artikel 14: Personen met een handicap
De houders van een erkenningskaart voor personen met een handicap, uitgereikt overeenkomstig het
ministerieel besluit van 07/05/1999, zijn niet vrijgesteld van het betalen van de retributie (ongeacht het
parkeren op voorbehouden of niet voorbehouden parkeerplaatsen).
Artikel 15: Vrijstellingen
Er is geen retributie verschuldigd in de groene, roze en gele tariefzone voor voertuigen gebruikt door
personen die in het bezit zijn van een geldige digitale parkeervergunning voor bewoners of
tweedeverblijvers in de parkeervergunningszone waar de parkeervergunning geldig is. Deze
vrijstelling geldt niet in de rode tariefzone.
Er is geen retributie verschuldigd voor dienstvoertuigen waarop het logo of het embleem van de dienst
duidelijk is aangebracht indien het gaat om voertuigen van:
• de gemeente Middelkerke en de gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen
• het OCMW Middelkerke en de verzelfstandigde agentschappen
• de lokale politie
• de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen
• het Vlaams Gewest
• de openbare nutsbedrijven
Deze vrijstelling geldt voor de duur van de dienstverrichtingen en geldt in alle tariefzones (rode,
groene, roze en gele zone).
Zorgverstrekkers en aannemers die in het bezit zijn van een geldige digitale parkeervergunning voor
zorgverstrekkers of aannemers kunnen hun voertuig 4 uur gratis parkeren in alle tariefzones (rode,
groene, roze en gele zone). De zorgverstrekker of aannemer moet zijn/haar parkeerschijf gebruiken
om de starttijd van het parkeren aan te geven.
Het college van burgemeester en schepenen kan vrijstellingen toekennen aan anonieme voertuigen
ingezet voor openbare dienstverlening en aan voertuigen ingezet voor evenementen.

Bijzondere regeling shop & go plaatsen
Artikel 16: Toepassingsgebied
De retributie ‘shop & go plaatsen’ is van toepassing op parkeerplaatsen aangeduid door de
signalisatie fig. E9a met onderbord '30 min.' overeenkomstig art. 27.1 van de Wegcode.
Op de shop & go plaatsen wordt de parkeerduur beperkt tot 30 minuten.
De retributie is van toepassing alle dagen van 7 tot 19 u.
Artikel 17: Tarief
Parkeren op shop & go plaatsen is gratis voor een maximale parkeerduur van 30 minuten.
De voertuigen worden automatisch gedetecteerd door middel van sensoren. Het softwarematig
vaststellen van een langere parkeertijd dan toegestaan leidt tot toepassing van een retributie van €
50,00 per dagdeel (van 7 tot 13 u. en van 13 tot 19 u.).

Artikel 18: Betalingsmodaliteiten
De retributie ‘shop & go plaatsen’ wordt betaald binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de
betalingsuitnodiging. Deze wordt per post bezorgd na digitale controle via nummerplaatherkenning.
De betaling gebeurt door middel van overschrijving op de bankrekening van de gemeente. Indien de
gemeente het parkeerbeheer heeft toevertrouwd aan een derde, gebeurt de betaling door middel van
overschrijving op de bankrekening van deze derde.
Artikel 19: Vrijstellingen
Er is geen vrijstelling voor:
•

houders van een geldige digitale parkeervergunning;

•

houders van een erkenningskaart voor personen met een handicap, uitgereikt overeenkomstig
het ministerieel besluit van 07/05/1999;

•

dienstvoertuigen.

Het college van burgemeester en schepenen kan vrijstellingen toekennen aan anonieme voertuigen
ingezet voor openbare dienstverlening en aan voertuigen ingezet voor evenementen.

Digitale parkeervergunningen
Digitale parkeervergunning voor bewoners of tweedeverblijvers
Artikel 20:
Inwoners gedomicilieerd in Middelkerke kunnen aanspraak maken op een digitale parkeervergunning
voor bewoners.
Voorwaarden:
•

houder zijn van het inschrijvingsbewijs van het voertuig of het bestendig gebruiksrecht kunnen
aantonen in geval van leasingwagens of bedrijfswagens;

•

ingeschreven zijn als gedomicilieerde inwoner van Middelkerke binnen een blauwe of
betalende zone, of langs de Zeedijk of de Koning Ridderdijk, of in de Antoine Van Cailliestraat
(in het stuk gelegen tussen de Zeedijk en de Leopoldlaan) of de Parijsstraat (in het stuk
gelegen tussen de Zeedijk en de Leopoldlaan).

Artikel 21:
Tweedeverblijvers, natuurlijke of rechtspersoon, die eigenaar zijn van een woongelegenheid in
Middelkerke binnen een blauwe of betalende zone, of langs de Zeedijk of de Koning Ridderdijk, of in
de Antoine Van Cailliestraat (in het stuk gelegen tussen de Zeedijk en de Leopoldlaan) of de
Parijsstraat (in het stuk gelegen tussen de Zeedijk en de Leopoldlaan), kunnen aanspraak maken op
een digitale parkeervergunning voor tweedeverblijvers.
Voorwaarden:
•

houder zijn van het inschrijvingsbewijs van het voertuig of het gebruiksrecht kunnen aantonen
in geval van leasingwagens of bedrijfswagens;

•

het kunnen voorleggen van het recentst uitgereikte aanslagbiljet en het betalingsbewijs van de
gemeentebelasting op de tweedeverblijven van de woongelegenheid.

Artikel 22:
Per digitale parkeervergunning kan maximaal één nummerplaat geregistreerd worden.
Er worden maximum twee digitale parkeervergunningen afgeleverd per wooneenheid.
De digitale parkeervergunning is enkel geldig in de parkeervergunningszone waar de inwoner
gedomicilieerd is of het tweedeverblijf gelegen is.

De digitale parkeervergunning voor bewoners of tweedeverblijvers is niet geldig in de rode tariefzone,
op de shop & go plaatsen en op de parkeerplaatsen voorbehouden voor het opladen van elektrische
voertuigen.
Artikel 23: Retributie
De retributie voor een digitale parkeervergunning voor bewoners of tweedeverblijvers wordt
vastgesteld als volgt:
Domicilie of tweedeverblijf is
Domicilie of tweedeverblijf is
gelegen in een betalende zone of gelegen in een blauwe zone
langs de Zeedijk of de Koning
Ridderdijk of in de Antoine Van
Cailliestraat (in het stuk gelegen
tussen de Zeedijk en de
Leopoldlaan) of de Parijsstraat (in
het stuk gelegen tussen de Zeedijk
en de Leopoldlaan)
1e parkeervergunning

gratis

gratis

2e parkeervergunning

€ 100,00

€ 50,00

Voor het aanmaken van een digitale parkeervergunning wordt een administratieve kost aangerekend
van € 12,00 per vergunning. Voor de tweede digitale parkeervergunning is deze administratieve kost
inbegrepen in de retributie.
De administratieve kost en de retributie worden vooraf betaald en zijn verschuldigd door de inwoner of
tweedeverblijver die de aanvraag doet.
Artikel 24: Geldigheidstermijn
De eerste digitale parkeervergunning per wooneenheid heeft een geldigheidstermijn van 2 jaar vanaf
datum van uitreiking en wordt automatisch gedeactiveerd bij misbruik of wanneer niet langer aan de
voorwaarden tot afgifte wordt voldaan.
De tweede digitale parkeervergunning per wooneenheid heeft een geldigheidstermijn van 1 jaar vanaf
datum van uitreiking en wordt automatisch gedeactiveerd bij misbruik of wanneer niet langer aan de
voorwaarden tot afgifte wordt voldaan.

Digitale parkeervergunning voor zorgverstrekkers
Artikel 25:
Onder zorgverstrekkers wordt verstaan de door het RIZIV en de Vlaamse Gemeenschap erkende
zorgverleners en organisaties die professionele geneeskundige prestaties leveren in de
gezondheidszorg.
Een zorgverstrekker heeft recht op een digitale parkeervergunning voor zorgverstrekkers voor zover
hij/zij voldoet aan de volgende cumulatieve voorwaarden:
•

officieel erkend zijn door het RIZIV als erkende zorgverstrekker of organisatie of officieel
erkend zijn door de Vlaamse Gemeenschap als erkende zorgverstrekker;

•

huisbezoeken afleggen in de gemeente Middelkerke (verklaring op eer);

•

inschrijving van het voertuig op eigen naam of een bestendig gebruiksrecht hebben over een
voertuig.

Per digitale parkeervergunning voor zorgverstrekkers kan maximaal één nummerplaat geregistreerd
worden.

De digitale parkeervergunning voor zorgverstrekkers mag enkel worden gebruikt in het kader van
medische en zorgverstrekkende hulp van personen aan huis. Misbruik van de parkeervergunning voor
zorgverstrekkers kan aanleiding geven tot onmiddellijke en definitieve intrekking ervan.
Met de digitale parkeervergunning voor zorgverstrekkers mag het voertuig maximaal 4 uur gratis
parkeren in de betalende zone. De zorgverstrekker moet zijn/haar parkeerschijf gebruiken om de
starttijd van het parkeren aan te geven.
De digitale parkeervergunning voor zorgverstrekkers is niet geldig op shop & go plaatsen en op
parkeerplaatsen voorbehouden voor het opladen van elektrische voertuigen.
Artikel 26: Retributie
De retributie voor een digitale parkeervergunning voor zorgverstrekkers bedraagt € 300,00 per
vergunning.
De retributie wordt vooraf betaald en is verschuldigd door de aanvrager.
Artikel 27: Geldigheidstermijn
De digitale parkeervergunning voor zorgverstrekkers is 1 jaar geldig vanaf de datum van uitreiking en
wordt automatisch gedeactiveerd bij misbruik of wanneer niet langer aan de voorwaarden tot afgifte
wordt voldaan.

Digitale parkeervergunning voor aannemers
Artikel 28:
Onder aannemer van werken wordt verstaan elke persoon, rechtspersoon of aangestelde ervan die
als beroepsactiviteit heeft het uitvoeren van bouwkundige of civieltechnische werken.
De parkeervergunning voor aannemers is van toepassing voor aannemers van werken bij het bouwen,
afbreken, verbouwen, renoveren, inrichten en/of herstellen van gebouwen en de daarin geplaatste
uitrustingsgoederen en die hiertoe gebruik maken van een uitgerust dienstvoertuig waarvan de
aanwezigheid in de onmiddellijke omgeving van de werf vereist is voor de uitvoering van de werken.
Een aannemer heeft recht op een digitale parkeervergunning voor aannemers voor zover hij/zij voldoet
aan de volgende cumulatieve voorwaarden:
•

officiële aannemer zijn;

•

aannemingswerken uitvoeren in de betalende zone op het grondgebied Middelkerke (bewijs of
verklaring op eer);

•

inschrijving van het voertuig op eigen naam of een bestendig gebruiksrecht hebben over een
voertuig.

Per digitale parkeervergunning voor aannemers kan maximaal één nummerplaat geregistreerd
worden.
De digitale parkeervergunning voor aannemers mag enkel worden gebruikt in het kader van het
aannemingscontract. Misbruik van de parkeervergunning voor aannemers kan aanleiding geven tot
onmiddellijke en definitieve intrekking ervan.
Met de digitale parkeervergunning voor aannemers mag het voertuig maximaal 4 uur gratis parkeren
in de betalende zone. De aannemer moet zijn/haar parkeerschijf gebruiken om de starttijd van het
parkeren aan te geven.
De digitale parkeervergunning voor aannemers is niet geldig op shop & go plaatsen en op
parkeerplaatsen voorbehouden voor het opladen van elektrische voertuigen.
Artikel 29: Retributie
De retributie voor een digitale parkeervergunning voor aannemers bedraagt € 600,00 per vergunning.

De retributie wordt vooraf betaald en is verschuldigd door de aanvrager.
Artikel 30: Geldigheidstermijn
De digitale parkeervergunning voor aannemers is 1 jaar geldig vanaf de datum van uitreiking en wordt
automatisch gedeactiveerd bij misbruik of wanneer niet langer aan de voorwaarden tot afgifte wordt
voldaan.

Digitale parkeervergunning ‘werkabonnement blauwe zone’
Artikel 31:
Werknemers of zelfstandigen van wie de werkplek, de onderneming of de handelszaak gelegen is in
de blauwe zone kunnen aanspraak maken op een digitale parkeervergunning ‘werkabonnement
blauwe zone’.
De werkplek is het vaste adres waar een werknemer of zelfstandige volgens zijn/haar werkregime
(voltijds of deeltijds) permanent werken.
Voorwaarden:
•

houder zijn van het inschrijvingsbewijs van het voertuig of het gebruiksrecht kunnen aantonen
in geval van leasingwagens of bedrijfswagens;

•

bewijs voorleggen van voltijdse of deeltijdse permanente tewerkstelling en de exacte ligging
van de werkplek, onderneming of handelszaak (attest werkgever).

Artikel 32:
Per digitale parkeervergunning ‘werkabonnement blauwe zone’ kan maximaal één nummerplaat
geregistreerd worden.
Per adres kunnen maximum 5 digitale parkeervergunningen ‘werkabonnement blauwe zone’
toegekend worden.
De digitale parkeervergunning ’werkabonnement blauwe zone’ is enkel geldig in de
parkeervergunningszone waar de werkplek, onderneming of handelszaak gelegen is.
De digitale parkeervergunning ‘werkabonnement blauwe zone’ is niet geldig in de betalende zone, op
shop & go plaatsen en op parkeerplaatsen voorbehouden voor het opladen van elektrische
voertuigen.
Artikel 33: Retributie
De retributie voor een digitale parkeervergunning ‘werkabonnement blauwe zone’ bedraagt € 50,00
per vergunning.
De retributie wordt vooraf betaald en is verschuldigd door de aanvrager.
Artikel 34: Geldigheidstermijn
De digitale parkeervergunning ‘werkabonnement blauwe zone’ heeft een geldigheidstermijn van 1 jaar
vanaf datum van uitreiking en wordt automatisch gedeactiveerd bij misbruik of wanneer niet langer
aan de voorwaarden tot afgifte wordt voldaan.

Bijzondere regeling parkeerplaatsen voorbehouden voor het opladen van
elektrische voertuigen
Artikel 35: Toepassingsgebied
De retributie ‘elektrische oplaadplaatsen’ is van toepassing op parkeerplaatsen voorbehouden voor
het opladen van elektrische voertuigen.
De parkeerplaatsen voorbehouden voor het opladen van elektrische voertuigen mogen enkel
ingenomen worden door elektrische voertuigen voor de duur van het opladen van het voertuig en voor

een maximale parkeerduur van vier uur. De personen belast met het toezicht op het straatparkeren
zullen nagaan of het voertuig aan het opladen is door te controleren of de stekker in het stopcontact
zit.
Artikel 36: Retributie
Parkeren op parkeerplaatsen voorbehouden voor het opladen van elektrische voertuigen is gratis voor
de duur van het opladen van het voertuig. De maximale parkeerduur bedraagt vier uur.
Wanneer de maximale parkeerduur van vier uur verstreken is of indien de stekker van het elektrisch
voertuig niet in het stopcontact zit of de voorbehouden parkeerplaats door een niet-elektrisch voertuig
wordt ingenomen, is een retributie verschuldigd van € 50,00 per dagdeel (van 7 tot 13 u. en van 13 tot
19 u.).
De retributie is van toepassing alle dagen van 7 tot 19 u.
Artikel 37: Betalingsmodaliteiten
De retributie ‘elektrische oplaadplaatsen’ wordt betaald binnen de acht kalenderdagen na ontvangst
van de betalingsuitnodiging. Deze wordt per post bezorgd na digitale controle via
nummerplaatherkenning. De betaling gebeurt door middel van overschrijving op de bankrekening van
de gemeente. Indien de gemeente het parkeerbeheer heeft toevertrouwd aan een derde, gebeurt de
betaling door middel van overschrijving op de bankrekening van deze derde.

Algemene bepalingen
Artikel 38: Retributieplichtige
De retributie geldt per geparkeerd voertuig en is verschuldigd door de houder van de nummerplaat. De
eigenaar en de gebruiker van het voertuig zijn solidair gehouden tot betaling van de verschuldigde
retributies.
De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de digitale parkeervergunning.
Artikel 39: Aanmaningsprocedure
Bij niet-betaling of onvolledige betaling van de retributie ’tarief blauwe zone’, de retributie bij
toepassing van het ‘forfaitair stelsel zonder parkeertijdbeperkingen’, de retributie ‘shop & go plaatsen’
en de retributie ‘elektrische oplaadplaatsen’, binnen de vooropgestelde acht kalenderdagen, zoals
bepaald in onderhavig reglement, wordt een aanmaningsprocedure opgestart.
De kosten voor administratie en het verzenden van aanmaningen vallen ten laste van de schuldenaar
van de retributie. De kosten worden als volgt vastgesteld:
verzending van een eerste aanmaning

€ 5,00

verzending van een tweede aanmaning

€ 7,50

verzending van een derde aanmaning

€ 12,00

Bij gebrek aan betaling na de derde aanmaning kan de burgerrechtelijke invorderingsprocedure
opgestart worden.
Artikel 40:
Overeenkomstig artikel 27.3.1. van de Wegcode moet het voertuig de parkeerplaats verlaten hebben
uiterlijk bij het verstrijken van de toegestane parkeertijd.
Artikel 41:
De gebruiker of houder van de nummerplaat of houder van de digitale parkeervergunning zal geen
bezwaar kunnen indienen wanneer hij/zij, niettegenstaande het vereffenen van de retributie, toch niet

mag parkeren om redenen vreemd aan de wil van het bestuur of in geval van verplichte evacuatie van
voertuigen bij politiebevel.
Artikel 42:
Met het oog op de invordering van de betwiste en opeisbare retributie of administratieve kost kan een
beroep gedaan worden op de burgerrechtelijke invorderingsprocedure.
Artikel 43: Kennisname
Het volledige retributiereglement op het straatparkeren is raadpleegbaar op de gemeentelijke
website www.middelkerke.be en ligt ter inzage op het gemeentelijk secretariaat en in de
parkingshop (Populierenlaan 29, 8430 Middelkerke) of bij de door het college van burgemeester en
schepenen aangeduide dienst waar eenieder er tijdens de kantooruren, ter plaatse kennis kan van
nemen.
Artikel 44: Uitsluiting van het toepassingsgebied
Dit retributiereglement is niet van toepassing op de ondergrondse parking Middelkerke Centrum en het
parkeergebouw Badenlaan Westende.
Bijlage 1: Parkeervergunningszones
Zone
1+2

Straten
Doornstraat
Duinenlaan 1-51 en 2-32
Britselaan
Distellaan 81-123 en 70-100
Duinenlaan 30-120 en 53-107
Flandrialaan
Franselaan
Golvenlaan
Helmlaan
Henri Jasparlaan 39-141 en 108-128
Henri Jasparlaan 30-106
Herfstlaan
Irislaan
Koning Ridderdijk 44-100
Lusthuizenlaan
Noordzeelaan
Oceaanlaan
Schelpenlaan
Strandlaan
Arendlaan
Badenlaan
Distellaan 1-79 en 2-68
Duinenlaan 117-137 en 122-146
Graaf Jansstraat

Henri Jasparlaan 149-191 en 138-184
Koning Ridderdijk 1-43
Meeuwenlaan
Oorlogsinvalidenlaan
Portiekenlaan
Priorijlaan oneven nummers
Westenlaan
Zomerlaan
3

Berkenlaan
Cottagelaan
Grasmussenlaan
Kursaallaan
Rietgorslaan
Rustlaan

4

Charles de Broquevillelaan
Mezenlaan
Octave van Rysselbergheplein
Ooievaarslaan
Parklaan
Pelikaanlaan
Pluvierstraat
Priorijlaan even zijde
Reigerslaan
Wulpenlaan
Wulpenlaan
Zeedijk 300-366
Zeeravenlaan
Zilvermeeuwenlaan
Zonnelaan
Zwaluwenlaan

5

Jonckhoflaan
Kousestraat 9-27 en 40-66

6

Louis Logierlaan 1-51 en 2-60

7

Bremweg
Geraniumweg
Golfbrekerslaan
Klaprozenweg
Lavendelweg

Madeliefjesweg
Orchideeënlaan
Seringenweg
Viooltjeslaan
8

Kwintestraat
Leopoldlaan 318-380
Louis Logierlaan tussen Zeedijk en Parklaan
Paul Houyouxstraat
Ravelingenstraat
Zeedijk 244 - 299

9

Alberstraat
Alexandre Ponchonstraat
Duinenweg 373- 393 en 390
Hector Verhaeghelaan
Ijzerlaan
Johannastraat
Koninginnelaan 86-88
Leopoldlaan 131-179 en 150-316
Prosper Poulletstraat
St.-Theresiastraat
Tamariskenlaan
Vlaanderenstraat
Zeedijk 155-243

10

Antoine Van Cailliestraat
Bergenstraat
Denis Verhaeghe-Baelestraat
Duinenweg 333-371 en 328-388
Eglantierlaan
Gentstraat
Jean van Hinsberghstraat
Jules Van den Heuvelstraat
Kemmelbergstraat
Kerkstraat oneven zijde
Kleine Kerkweg
Koninginnelaan 1-127 en 2-84
Leopoldlaan 1-129 en 2-152
Lisbloemlaan
Normandlaan

Paravangdreef
Parijsstraat
Paul de Smet de Naeyerstraat oneven zijde
Petunialaan
Rozenlaan
Ten Poele
Zeedijk 64-154
11

Arthur De Greefplein
Camerlinckstraat
Cyriel De Grootelaan
Dennenlaan
Duinenweg 201-331 en 276-326
Gierigaard
Joseph Casselaan
Juttersstraat
Kerkstraat even zijde
Kruiersstraat
Marktplein
Onderwijsstraat
Paul de Smet de Naeyerstraat even zijde
Populierenlaan
René Mouchottestraat
Roger de Grimberghestraat
Sluisvaartstraat
Smidsestraat
Wilgenlaan
Zeedijk 22-63

12

August Vermeylenstraat
Guido Gezellestraat
Heirweg 1-21 en 2-36
Hendrick Conscienceplein
Karel Jonckheerestraat
Karel van de Woestijnestraat
Oudstrijdersplein
Paul Snoekstraat
Roger Pietersstraat
Stijn Streuvelsstraat
Tijl Uilenspiegellaan

Westendelaan 1-49 en 2-70
13 + 14

Akkerstraat
Boltrasteeg
Gasstraat
Klein Kasteelstraat
Loskaaistraat
Molenstraat
Oostendelaan 1-69 en 2-100
Slachthuisstraat
Spermaliestraat 1-63 en 2-102
Watervlietstraat
Amaat Van Walleghemstraat
André Titecastraat
Boesjerplein
Ettlingenstraat
Franciscus Dierendonckstraat
Hendrik Prootstraat
Kapelstraat
Oostendelaan 71-183 en 102-242
Simon Beheytstraat
Ter Yde
Veldstraat

