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GEMEENTERAAD
Zitting van 25 september 2020
Besluit

Samenstelling:
Aanwezig:
mevrouw Mia Mortier, raadslid-voorzitter (Groen); de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester 
(N-VA); de heer Wout De Meester, schepen (Groen); de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); 
mevrouw Ine Somers, schepen (Open Vld); de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer Bart 
De Bruyne, schepen (Groen); de heer Filip Baeyens, schepen (N-VA); mevrouw Sofie Heyrman, 
schepen (Groen); de heer Jos De Meyer, raadslid (CD&V); de heer Frans Wymeersch, raadslid 
(Vlaams Belang); de heer Kris Van der Coelden, raadslid (sp.a); mevrouw Christel Geerts, raadslid 
(sp.a); de heer Roland Pannecoucke, raadslid (Vlaams Belang); de heer Julien Ghesquière, 
raadslid (CD&V); mevrouw Ilse Bats, raadslid (sp.a); de heer Marc Huys, raadslid (Vlaams 
Belang); de heer Bart Merckx, raadslid (N-VA); de heer Maxime Callaert, schepen (N-VA); 
mevrouw Veerle De Beule, raadslid (N-VA); mevrouw Femke Pieters, raadslid (Vlaams Belang); 
de heer Luk Huys, raadslid (N-VA); mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid (N-VA); de heer Jan 
Snellings, raadslid (Vlaams Belang); de heer Filip Herman, raadslid (N-VA); de heer Aster Baeck, 
raadslid (Groen); de heer Johan Uytdenhouwen, raadslid (CD&V); mevrouw Lore Baeten, raadslid 
(CD&V); mevrouw Saloua El Moussaoui, raadslid (CD&V); de heer Kristof Van Gansen, raadslid 
(CD&V); de heer Jef Maes, raadslid (PVDA); mevrouw Vanessa Blommaert, raadslid (N-VA); 
mevrouw Tchantra Van De Walle, raadslid (N-VA); mevrouw Freyja De Rijcke, raadslid (Vlaams 
Belang); de heer Koen De Smet, raadslid (N-VA); de heer Karel Noppe, raadslid (Open Vld); 
mevrouw Tunrayo Adeolu, raadslid (Groen); mevrouw Christine Meert, raadslid (N-VA); de heer 
Johan Verhulst, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Gaspard Van Peteghem, raadslid (sp.a); de heer Hasan Bilici, raadslid (sp.a); mevrouw 
Anneke Luyckx, raadslid (Vlaams Belang)

5 2020_GR_00298 Retributies: wijziging van het reglement op de retributie op het 
parkeren: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Belastingen

Bondige toelichting
In zitting van 23 juni 2017 heeft de gemeenteraad het reglement op de retributie op het 
parkeren opnieuw vastgesteld. Ondertussen heeft de gemeenteraad dit reglement aangevuld en 
gewijzigd in zittingen van 19 december 2017 en 22 juni 2018.
In zitting van heden wordt aan de gemeenteraad gevraagd het aanvullend reglement op het 
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verkeer goed te keuren, waardoor het ook noodzakelijk wordt om het retributiereglement te 
wijzigen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het gewijzigde retributiereglement goed te keuren.

Juridische grond
Grondwet, artikelen 41, 162 en 170 § 4.
Decreet lokaal bestuur, artikel 40 § 3.
Gemeenteraadsbeslissing van 23 juni 2017, houdende nieuwe vaststelling van het reglement op 
de retributie op het parkeren.
Gemeenteraadsbeslissingen van 19 december 2017 en 22 juni 2018, houdende aanvulling en 
wijziging van het reglement op de retributie op het parkeren. 

Argumentatie
Door het nieuw aanvullend reglement op het verkeer wordt een parkeerregime (betalend 
parkeren of blauwe zone) van toepassing in een bijkomend aantal straten, waar men momenteel 
nog vrij kan parkeren. Dit heeft tot gevolg dat deze straten moeten worden opgenomen in de 
bijlagen van het retributiereglement, zodat de retributie ook in die straten toegepast kan 
worden.
Voor het gebruik van de blauwe parkeerschijf wordt in het reglement verwezen naar de 
wegcode (koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg). Om nog correcter te kunnen 
beschrijven hoe de parkeerschijf moet worden gebruikt (onder meer voor het gebruik van de 
parkeerschijf op de parking van de Witte Molen), moet verwezen worden naar een bijkomend 
artikel van deze wegcode. Het gaat specifiek over artikel 27.1.2. dat luidt als volgt:
De bestuurder moet de pijl van de parkeerschijf op het streepje plaatsen dat volgt op het tijdstip van 
aankomst.
Behalve wanneer bijzondere voorwaarden zijn aangebracht op de signalisatie, is het gebruik van de 
schijf voorgeschreven van 9 uur tot 18 uur op de werkdagen en voor een maximumduur van twee 
uren.
Het voertuig moet de parkeerplaats verlaten hebben uiterlijk bij het verstrijken van de vergunde 
parkeerduur.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 37 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, Vlaams Belang, CD&V en sp.a) en 1 onthouding 
(PVDA)

Artikel 1
met ingang van 1 oktober 2020 de wijziging van het reglement op de retributie op het parkeren 
goed te keuren.
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Een exemplaar van het gecoördineerde reglement wordt als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht.

Bijlagen
Retributie op het parkeren
Retributie parkeren 22062018-25092020
kaart parkeerzone's sept 2020

 
 
 

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst Mia Mortier
algemeen directeur raadslid-voorzitter

 
 

 


