
Stad Ninove

Uittreksel uit het register van de beslissingen van het college van burgemeester 
en schepenen 

van 28 september 2020

Tania De Jonge, burgemeester-voorzitter;

Joost Arents, Wouter Vande Winkel, Marc Torrekens, Henri Evenepoel, Veerle Cosyns, Alain Triest, 
schepenen;

Baele Bart, algemeen directeur

41. Mobiliteit - parkeren - opschortend betalend parkeren - goedkeuring

Motivering

Juridische gronden

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40-41;

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 130bis [Art. 130bis. - Het college van 
burgemeester en schepenen is bevoegd voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer 
(W. 12.1.2006, B.S. 31.1.2007; B.S. 2.2.2007, err.)];

Feiten en context

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 
16 maart 1968;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer 
en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID - 19 te beperken van 23 maart 2020;

Gelet op het ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken 
van 24 maart 2020;

Gelet op het ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken 
van 03 april 2020;

Gelet op het ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken 
van 17 april 2020;

Gelet op het ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken 
van 3 mei 2020;

Gelet op het ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 
houdende dringede maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken 
van 8 mei 2020;
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Gelet op het algemeen politiereglement van de stad Ninove van 21 november 2019 en latere 
wijzigingen, artikelen 5 en 6;

Gelet op het besluit burgemeester van 19 maart 2020 betreffende maatregelen OPC – retributies;

Gelet op het besluit burgemeester van 03 april 2020 betreffende maatregelen OPC – retributies;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 april 2020 
betreffende de opschorting van betalend parkeren;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 4 mei 2020 waarbij 
beslist werd om een half uur gratis parkeren met uitzondering van bewonerskaarten in te richten in 
de bestaande zones voor betalend parkeren (kort parkeren, lang parkeren en goedkoop lang 
parkeren) tot 30 juni 2020;

Gelet op de collegebeslissing van 4 mei 2020 waarbij akkoord werd gegaan met de heropstart van 
de parkeerhandhaving vanaf 11 mei 2020 op voorwaarde dat de social distancing kan 
gegarandeerd worden en dit enkel in de zones betalend parkeren met een half uur gratis parkeren 
tot 30 juni 2020;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 11 mei 2020 waarbij 
goedkeuring werd verleend aan de blauwe zone max. 30 minuten uitgezonderd bewonerskaart 
afgebakend van 11 mei tot 30 juni 2020. De zone wordt gesignaleerd met een bord ZE9a G 
(maximum 30 minuten) uitgezonderd bewoners en ZE9a G/;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 11 mei waarbij in de 
bestaande blauwe zones, goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 april 2017 en in de 
deelgemeenten opschorting betalend parkeren behouden blijft tot 30 juni 2020;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 mei 2020 waarbij de 
aanpassing werd goedgekeurd om de blauwe zone max. 30 minuten uitgezonderd bewonerskaart 
afgebakend van 11 mei tot 30 juni 2020. De zone wordt gesignaleerd met een bord ZE9a G 
(maximum 30 minuten) uitgezonderd bewoners en ZE9a G/;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 22 juni 2020 waarbij 
beslist werd om in de bestaande blauwe zones, goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 april 2017 
en in de deelgemeenten opschorting betalend parkeren behouden blijft tot 31 augustus 2020;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 augustus 2020 
waarbij beslist werd om in de bestaande blauwe zones, goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 
april 2017 en in de deelgemeenten opschorting betalend parkeren behouden blijft tot 30 september 
2020;

Overwegende dat er voorgesteld word om in de bestaande blauwe zones, goedgekeurd in de 
gemeenteraad van 26 april 2017 en in de deelgemeenten opschorting betalend parkeren te 
behouden tot en met vrijdag 31 oktober 2020.

Adviezen

Overwegende dat de dienst mobiliteit het volgende advies verleent: 

Het is aangewezen om de bestaande blauwe zones zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 
26 april 2017 en in de deelgemeenten opschorting betalend parkeren te behouden tot en met 
vrijdag 31 oktober 2020.

Besluit

met éénparigheid van stemmen
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Artikel 1

Het college van burgemeester en schepen beslist om de bestaande blauwe zones, goedgekeurd in 
de gemeenteraad van 26 april 2017 en in de deelgemeenten opschorting betalend parkeren 
behouden blijft tot en met vrijdag 31 oktober 2020.

algemeen directeur burgemeester-voorzitter
Baele Bart Tania De Jonge

Voor eensluidend afschrift,
1 oktober 2020

De gedelegeerde ambtenaar,

Baele Bart
algemeen directeur
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Handtekening(en) 
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