
W ífiir.oro"r Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

Zitting van dinsdag 2l december 2O2t

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter.

Eddy Bevers, burgemeester.

Georges Meeus, Marc De Laet, Kevin Eeraerts, Michel Eeraerts,
Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Daniel De Maeyer,
Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange
Cluydts, Véronique De Wever, Robbe Carleer, Jeroen Van
Santvoort, Hilde Van Dyck, Nelleke Van de Ven, Gert Boey,
Murat Oner, Maaike Bradt, Rudi Kennes, raadsleden.

Thierry Serrien, Mina Koukas, Luc Spiessens, Ronald Somers,
Ilse Lenvain, Bavo Anciaux, schepenen.

Dirk Blommaert, algemeen directeur

39 Retributiereglement op het betalend parkeren (13)
Motivering
Voorgeschiedenis
De belasting- en retributie reglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op 31 december
2019. In de gemeenteraad van 17 december 2019 werden nieuwe belasting- en
retributiereglementen vastgesteld voor de aanslagjaren 2Q2o tot en met 2025.
Op aangeven van Agentschap Binnenlands Bestuur Vlaamse Overheid, afdeling Lokale Financiën
(mail27 mei 2021) dient er een tekstuele aanpassing plaats te vinden:
Het vorige reglement werd niet opgeheven. Alhoewel het hernemen van het reglement impliciet
leidt tot de opheffing van het vorige reglement, is het aanbevolen om in de toekomst het vorig
reglement steeds expliciet op te heffen bij het uitvaardigen van een nieuw reglement.
De gemeenteraad beslist om het bestaande retributiereglement op het betalend parkeren van !7
december 2019 te hernieuwen.

J u rid i sche g ron d, toe pa ssel ijke regelgevi ng
- Het Decreet over het lokaal bestuurvan 22 december2OLT, artikel 40 g3 en 4!, I4o; zoals

gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van het
Decreet van22 december 2Ot7 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft;

- De Grondwet, artikel 770 94;

De wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid;

De wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoórdineerde wetten van 16 maart 1968
betreffende de politie over het wegverkeer;

Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de
politie van het Wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, beter gekend als de
Wegcode, zoals gewijzigd door het Koninklijk besluit van 9 januari 2OO7;

Het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een
handicap;

Gelet op de noodzakelijkheid tot hernieuwing van het bestaand retributiereglement op het
betalend parkeren d.d. 77 december 20t9;

Het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2079 wordt vanaf 1 januari 2022 opgeheven;
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Op voorstel van college van burgemeester en schepenen

Feiten, context en argumentatie
Het aanleggen en verbeteren van de parkeermogelijkheden voor de gemeente brengt aanzienlijke
lasten met zich mee en dat het aangewezen is hiervoor een retributie in te voeren.
De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze retributie.

Financiële weerslag
De retributies zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van
het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30
maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Besluit:

Voor de fractie Vooruit stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Anita
Moens, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts,
Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange
Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey' Murat Oner'
Maaike Bradt

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts

Voor de fractie Groen stemmen voor: Nelleke Van de Ven, Thierry Serrien, Mina
Koukas

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 4 onthouden zich: Serkan Bozyigit

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 3 onthouden zich: Rudi Kennes

De gemeenteraad beslist :

Artikel 1: Heffingstermijn - belastbaar feit

Met ingeng ',,an 1 januari 2A22 voor een per"iode eindigend op 31 december 2025 wordt een
gemeentelijke retributie gevestigd voor het parkeren van een motorvoertuig in de zone waar het
gebruik van parkeerautomaten vereist is (volgens artikel 65.5 van de Wegcode in gans de
afgebakende zone tussen begin- en eindbord, op alle plaatsen waar parkeren toegelaten is).

Het tarief geldt per ingenomen plaats en voor de duur aangeduid door de parkeerautomaat.

Artikel 2: Retributieplichtige

De retributie is verschuldigd door de titularis van de nummerplaat van het voertuig

Artikel 3: Zones

De zones voor betalend parkeren worden door de gemeenteraad aangeduid en van de vereiste
verkeersborden voorzien.

Het betreft hier volgende straten, pleinen en openbare parkings:

Parkeerzone 1:

- AugustVan Landeghemstraat - van 1 tot 109 (enkel oneven nrs.) 2 tot 64 (enkel even nrs,);
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- August Van Landeghemplein - enkel nummers 13 tot 16 (zowel even als oneven nrs.);
- Dr. Persoonslaan - van 1 tot 45 (enkel oneven nrs.) en van 4 tot 48 (enkel even nrs.);
- Kloosterstraat - enkel nummers 3 en 2 4 6I IO 12 L4 L6;
- Louis De Naeyerplein;
- Nieuwstraat;
- Oud-Strijdersstraat;
- Overwinningsstraat - van l tot 165 (enkel oneven nrs.) en 2 tot 154 (enkel even nrs.);
- Zegestraat;
- Vooruitgangsstraat - 96 en 98;
- Oude Dendermondsestraat - 110 112 114 116 118;

Parkeerzone 2:

- Parking Schoolweg

Artikel 4: Periode

De bestuurder die tussen 9.00 u en 18.00 u verkiest te parkeren in de onder artikel 3 bedoelde
zones kan dit tegen betaling van een retributie.

Artikel 5: Tarieven

De retributie wordt als volgt vastgesteld

a) Gratis voor de eerste 15 minuten maar het nemen van een ticket wel verplicht
b) Tarief I:€ 1,00 per uur; met een maximum van 2,5 uur
c) Tarief II: € 25,00 vooreen parkeerduurvan 9.00 u tot 18.00 u
d) Tarief III: € 40,00 per jaar voor de bewonerskaart
e) Tarief IV: € 40,00 per jaar voor de parkeerkaart voor zorgverstrekkers
f) Tarief V: € 1,00 voor een aaneensluitende parkeertijd van 9 u binnen de in artikel 4 voorziene
parkeerduur

In parkeerzone l zijn volgende tarieven van toepassing:tarief I, II, III en IV.
In parkeerzone 2 zijn volgende tarieven van toepassing: tarief II, III, IV en v.

Artikel 6: Betaling

De retributie volgens tarief I en V wordt onmiddellijk betaald bij het gebruik maken van de
parkeerplaats, door een op de parkeerautomaten aangeduide werkwijze.

De retributie volgens tarief II wordt betaald volgens de richtlijnen van de betalingsuitnodiging en
dit binnen de vijf dagen vanaf de datum van verzending van deze uitnodiging of achterlating door
de gemachtigde van de door het gemeentebestuur aangestelde concessiehouder.

De retributie volgens tarief III wordt betaald aan het gemeentebestuur of haar concessiehouder en
gaat in op de dag van de aflevering van de bewonerskaart en is gedurende 1 jaar geldig.
Het tarief III is enkel geldig voor personen die op een adres in de zone voor betalend parkeren
ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister en is niet geldig gedurende de
wekelijkse marktdag en jaarlijkse evenementen in de zone voor betalend parkeren.

In alle andere gevallen zal de bewonerskaart geldig zijn van 16.00 u tot 9.00 u. Er is 1
bewonerskaart verkrijgbaar per wooneenheid. De aanvrager dient een bewijs voor te leggen dat
het voertuig waarvoor de bewonerskaart wordt aangevraagd ingeschreven is op zijn/haài naam of
dathij/zij er bestendig over beschikt.

De retributie volgens tarief IV wordt betaald aan het gemeentebestuur of haar concessiehouder en
gaat in op de dag van de aflevering van de parkeerkaart voor zorgverstrekkers en is gedurende 1
jaar geldig.
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Het tarief IV is enkel geldig voor artsen en verpleegkundigen die officieel erkend zijn door het
RIZIV of door de Vlaamse Gemeenschap en die werkzaam zijn op het grondgebied van de
gemeente.
be kaart is niet geldig gedurende de wekelijkse marktdag en jaarlijkse evenementen in de zone
voor betalend parkeren.

In alle andere gevallen zal deze parkeerkaart geldig zijn tussen 09.00 u tot 18.00 u met een

maximum parkeertijd van 2 uur binnen de betalende zone waarbij de parkeerschijf dient gebruikt
te worden om de starttijd van het parkeren aan te geven.

De tarieven zijn niet verschuldigd op zon- en feestdagen.

Artikel 7: Zichtbaarheid

Het parkeerticket afgeleverd door de parkeerautomaat, de bewonerskaart en de parkeerkaart voor
zorgverstrekkers met parkeerschijf, moet door de bestuurder duidelijk zichtbaar achter de voorruit
of op een duidelijk zichtbare plaats vooraan aan het voertuig worden aangebracht.

Bij het niet zichtbaar voorleggen, bij het verstreken zijn van de vergunde parkeertijd volgens tarief
I of V, of van de geldigheid van een ander parkeerbewijs (mobiel betalen, bewonerskaart,
parkeerkaart voor zorgverstrekkers met parkeerschijf of parkeerkaart voor personen met een

handicap), is tarief II verschuldigd.

Artikel 8: Niet-betaling

Bij niet-betaling van de retributie volgens tarief II binnen de gestelde termijn zal de

concessiehouder een herinneringsbrief sturen met een bijkomende aanmaningskost van € 3,75.

Dii L^! ,,irhrii.ran halrlinn z=l Aa rnnracciahnr rr{ar aon twpeda hripf ctr tren mêt êênull I lgL ulLvluvsl I Yql I Eer I vvLqrrr rv

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.

Artikel 9: Toezicht

Het gebruik van de parkeerautomaat geeft enkel recht tot parkeren gedurende de gekozen tijd
De betaling van de retributie geeft geen aanleiding tot enig recht noch op toezicht.
Het parkeren gebeurt steeds op eigen risico.

Artikel 1O: Vrijstellingen

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 betalende zone 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
ogênblik van het parkeren door het aanbrengen op een zichtbare plaats achter de voorruit van het
vóertuig van de kaart uitgereikt overeenkomstig het ministerieel besluit van 29 juli 1991 en het
ministerieel besluit van 7 mei 1999.
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De dienstvoertuigen van de gemeente Willebroek, Brandweerzone Rivierenland, politiezone
Mechelen-Willebroek en de prioritaire voertuigen zijn eveneens vrij van het betalend parkeren

Artikel 11: Bekendmaking

Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het
lokaal bestuur van 22 december 2Ot7 en latere wijzigingen.
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2Ot7 en
latere wijzigingen.

get. Dirk Blommaert
Algemeen Directeur

get. Eddy Moens
Voorzitter

Ha ndteken i ng CA- medewerker
Gemachtigd bij besluit burgemeester

Voor eensluidend uittreksel :

donderdag 23 december 2O2L
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