PROVINCIE VLAAMS-BRABANT – ARRONDISSEMENT LEUVEN – GEMEENTE KORTENBERG

UITTREKSEL UIT HET REGISTER der beraadslagingen van de GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 14 MAART 2022
AANWEZIG: Ann Van de Casteele, voorzitter; Alexandra Thienpont, burgemeester; David
Haelterman, Kristien Goeminne, Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim
Moons, schepenen; Bart Nevens, Francis Peeters, Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel,
Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Maarten Willems, Hans Vanhoof,
Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven, Hendrik Trappeniers, Tine
Vanneste, Thomas Malisart, Walter De Brouwer, Carla Demaertelaere, raadsleden; Leen Ceuppens,
algemeen directeur.
De raad,

4.

Retributie op parkeren blauwe zone 2021-2026 – goedkeuring wijziging reglement

Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op de toepasselijke bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op artikel 27 van het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december
1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en
bekostiging van de verkeerstekens,meer bepaald Hoofdstuk V/l, zoals aangevuld bij decreet van 9 juli
2010 houdende de invordering van parkeerheffingen door parkeerbedrijven (BS 261712010);
Gelet op het ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart;
Gelet op het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een
handicap;
Overwegende dat met een blauwe zone de mogelijkheid tot parkeren verhoogd wordt op plaatsen waar
het doelpubliek doorgaans minder dan 2 uren verblijft;
Overwegende dat het aanleggen en verbeteren van de parkeermogelijkheden voor de gemeente
aanzienlijke lasten met zich meebrengen;
Gelet op de retributie op parkeren in de blauwe zone, goedgekeurd door de gemeenteraad van
7 december 2015;
Gelet op het parkeerbeleidsplan, goedgekeurd door de gemeenteraad van 6 februari 2017;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 14 december 2020 inzake retributie op parkeren blauwe
zone 2021-2026;
Overwegende dat we in de toekomst over de mogelijkheid willen beschikken om een externe firma de
controle van de vergunde parkeerduur door middel van de parkeerschijf te laten uitvoeren;
Overwegende dat hiervoor wijzigingen dienen aangebracht te worden in artikel 1 en artikel 3 van het
reglement ‘retributie op parkeren blauwe zone 2021 – 2026’ goedgekeurd door de gemeenteraad van
14 december 2020;
Gelet op artikel 1 van het reglement ‘retributie op parkeren blauwe zone’ waarbij het gebruik van de
parkeerschijf, in een zone met beperkte parkeertijd aangepast wordt naar, voorgeschreven van
maandag tot en met zaterdag van 9 tot 18 uur voor een maximum parkeerduur van twee uren;
Het voertuig moet de parkeerplaats verlaten hebben uiterlijk bij het verstrijken van de vergunde
parkeerduur (artikel 27.1.2 algemeen reglement op de politie van het wegverkeer);
Gelet op artikel 3 van het reglement retributie op parkeren blauwe zone waarbij volgende aanpassing
zal gebeuren: De retributie is verschuldigd zodra het voertuig de tijd heeft overschreden die gratis is en
is betaalbaar door overschrijving op de rekening van de gemeente Kortenberg en/of van de door haar
aangestelde externe dienstverlener na ontvangst van een factuur;
Overwegende dat deze wijzigingen van kracht gaan na aanpassing van de signalisatie in de betrokken
blauwe zones;
Gelet op de uitslag van de stemming:
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- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Francis Peeters, Sabine
Ledens, Harold Vanheel, Maarten Willems, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Hendrik Trappeniers,
Tine Vanneste, Thomas Malisart, Carla Demaertelaere
- stemmen tegen: Bart Nevens, Mia Vandervelde, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Hans
Vanhoof, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven, Walter De Brouwer
Besluit: met 18 stemmen voor en 8 stemmen tegen
Artikel 1: Aan artikel 1 van het reglement ‘retributie op parkeren blauwe zone 2021-2026’ waarbij de
het gebruik van de parkeerschijf, in een zone met beperkte parkeertijd wordt geregeld wordt de
volgende aanpassing goedgekeurd:
Behalve wanneer bijzondere voorwaarden zijn aangebracht op de signalisatie, is het gebruik van de
parkeerschijf, in een zone met beperkte parkeertijd voorgeschreven van maandag tot en met zaterdag
van 9 tot 18 uur voor een maximum parkeerduur van twee uren;
Het voertuig moet de parkeerplaats verlaten hebben uiterlijk bij het verstrijken van de vergunde
parkeerduur (artikel 27.1.2 algemeen reglement op de politie van het wegverkeer).
Artikel 2: Aan artikel 3 van het reglement ‘retributie op parkeren blauwe 2021-2026’ wordt het
volgende aangepast:
De retributie is verschuldigd zodra het voertuig de tijd heeft overschreden die gratis is en is betaalbaar
door overschrijving op de rekening van de gemeente Kortenberg en/of van de door haar aangestelde
externe dienstverlener na ontvangst van een factuur.
Artikel 3: De gemeenteraad stemt in met de wijziging van het reglement ‘retributie op parkeren
blauwe zone 2021-2026’ met name de wijzigingen aan artikel 1 en artikel 3.
Artikel 4: Deze wijzigingen zijn van kracht na aanpassing van de signalisatie in de betrokken blauwe
zones.
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Namens de gemeenteraad
De algemeen directeur
(g) L. CEUPPENS

De voorzitter
(g) A. VAN DE CASTEELE
Voor eensluidend uittreksel afgeleverd op: 15 maart 2022
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