RETRIBUTIEREGLEMENT

Retributie op het bewonersparkeren
Artikel 1

De gemeenteraadsbesluiten van 28 mei 1996 en 27 november 2001 betreffende de
retributie op het bewonersparkeren worden opgeheven met ingang van 1 juli 2005.

Artikel 2

Vanaf 1 juli 2005 wordt een tweeledige retributie geheven op het
bewonersparkeren.
TARIEF 2 - een retributie van 50 euro per bewonerskaart per jaar wordt geheven op
de aflevering van een bewonerskaart aan de bewoners van straten waar het
parkeren beperkt is in tijd (=blauwe zone of betalend parkeren);
Er kunnen maximaal twee bewonerskaarten per wooneenheid uitgereikt worden.
De bewonerskaart kan de parkeerschijf vervangen.
TARIEF 1 wordt ingevoerd ten bedrage van 25 euro per vastgesteld misbruik van de
bewonerskaart per dag. De gebruiker van een motorvoertuig die beschikt over een
bewonerskaart wordt steeds geacht te kiezen voor de betaling van TARIEF 1 indien
de uitgereikte bewonerskaart:
• niet, of niet leesbaar voorgelegd wordt achter de voorruit van de betrokken
wagen – conform artikel 6 van dit besluit;
• gebruikt wordt in een voertuig met andere nummerplaat dan deze vermeld op
de kaart;
• gebruikt wordt in een andere zone (of straat) dan deze vermeld op de kaart;
• vervallen of nagemaakt is.
Bij toepassing van TARIEF 1, brengt de aangestelde van de gemeente een
uitnodiging om de retributie binnen de acht dagen te betalen aan op de voorruit
van het voertuig.
Bij herhaald misbruik van de bewonerskaart kan deze door de concessionaris, in
samenspraak met het gemeentebestuur, ingetrokken worden.

Artikel 3

Deze retributies, zowel tarief 1 als tarief 2, zijn verschuldigd door de titularis van de
bewonerskaart.
De retributie wordt betaald hetzij in speciën bij de aangestelde van de gemeente,
hetzij door storting of overschrijving op de aangeduide post/bankrekening.
Er worden in geen geval terugbetalingen gedaan.

Artikel 4

Bewonerskaarten worden schriftelijk aangevraagd en uitgereikt wordt bij de
aangestelde van de gemeente.

Artikel 5

Een bijkomende retributie van 12,50 euro is verschuldigd voor het uitreiken van een
duplicaat in geval van vernietiging, verlies of diefstal van de kaart, alsook wanneer
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de kaart beschadigd of onleesbaar geworden is.
Artikel 6

De bewonerskaart dient duidelijk zichtbaar vooraan in het voertuig geplaatst te
worden.

Artikel 7

Deze verordening is niet van toepassing voor mindervaliden voor zover voldaan is
aan de bepalingen van artikel 27.4 van het K.B. van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

Artikel 8

Bij wanbetaling zal de invordering geschieden overeenkomstig de wettelijke
burgerlijke rechtspleging.

Artikel 9

Afschrift van dit besluit zal gestuurd worden aan de heer gouverneur.

Goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 26 april 2005.
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