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12. Retributies - vaststellen retributiereglement voor het parkeren van motorvoertuigen
op of langs de openbare weg of de plaatsen daarmee gelijkgesteld
DE GEMEENTERAAD,
Bevoegdheid
Op basis van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §3, stelt de
gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de
federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad om
politieverordeningen vast te stellen, kunnen de reglementen onder meer betrekking
hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op
het inwendig bestuur van de gemeente.
Rechtsgrond
 Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit
van 16 maart 1968 (en latere wijzigingen)
 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40, 41
 Koninklijk besluit van 1 december 1975 (en latere wijzigingen) betreffende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weg
 Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking
en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende
de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden
bijgehouden in het register
 Besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2017 betreffende het vaststellen
retributiereglement op het parkeren van motorvoertuigen op of langs de openbare
weg of de plaatsen daarmee gelijkgesteld

 Besluit van de gemeenteraad van 27 april 2021 betreffende de aanvullende
permanente politieverordening op het parkeren voor beperkte tijd, het betalend
parkeren en het parkeren op plaatsen voorbehouden aan houders van een
gemeentelijke parkeerkaart
Motivering
In onze gemeente wordt aan bestuurders de mogelijkheid geboden om hun voertuig te
parkeren op of langs de openbare weg. Deze mogelijkheden worden geregeld door het
Algemeen Verkeersreglement alsook de aanvullende permanente politieverordeningen op
het wegverkeer (betalend parkeren, blauwe zone,…). Alsook zijn modaliteiten ontwikkeld
rond de toekenning van gemeentelijke parkeerkaarten.
In navolging van het doorlopen traject rond het toekomstig parkeerbeleid, werd voorzien
in een aangepaste aanvullende permanente politieverordening op het wegverkeer met
nieuwe indeling van zones rond betalend parkeren, betalend parkeren met sensoren,
blauwe zones, voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een gemeentelijke
parkeerkaart of houders van een parkeerkaart met personen met een handicap.
Daarnaast werd ook een nieuwe concessie aangegaan met een extern parkeerbedrijf voor
de handhaving waarbij het gehele proces (handhaving, controle, parkeerkaarten,
inningen) is toegekend aan de concessionaris.
Door deze aanpassingen en in kader van het nieuwe parkeerbeleid dient het huidig
retributiereglement en daarbij horend de modaliteiten rond toekennen gemeentelijke
parkeerkaarten aangepast te worden. Aan de geldende tarieven wordt niet geraakt. Er
wordt voorzien in de invoering van een tarief voor tweede bewonerskaart, een
abonnementsformule voor de ondergrondse parking driekoningen, aanpassing van de
inningsprocedure.
Financieel kader
Het krediet is voorzien op de jaarbudgetrekening 2021/GBB-MRO/022000/7020011/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Na beraadslaging,
21 stemmen voor (Bertrand Vrijens, Filip Thienpont, Egbert Lachaert, Pascal Rousseaux,
Tim De Keukelaere, Isabella Van De Steene, Luc Van Huffel, Daisy Poriau,
Roger De Moor, André De Ruyck, Hendrik De Vis, Luc J. Eeckhout, Monique Loeman,
Linda Martens, Guido Mortier, Luc Van De Kerckhove, Caroline Van Geyt,
Rosine Van Gysegem, Johanna Van Hoorebeke, David Verhaeghe, Sara Waeytens), 5
stemmen tegen (Gerda De Backer, Tine Devos, Veerle Duportail, Stefaan Van Hecke,
Pieter Verstraete)

BESLUIT:
Artikel 1.

Artikel 2.

§1.

Het retributiereglement op het parkeren van motorvoertuigen opof langs de openbare weg of de plaatsen daarmee gelijkgesteld, in
de bijlage, wordt vastgesteld.

§2.

Het retributiereglement treedt in werking vanaf 1 juni 2021.

§3.

Het besluit van 27 juni 2017 betreffende het vaststellen
retributiereglement op het parkeren van motorvoertuigen op of
langs de openbare weg of de plaatsen daarmee gelijkgesteld en
vaststellen retributiereglement wordt vanaf 1 juni 2021
opgeheven.
Als overgangsbepaling wordt voorzien dat de gemeentelijke
parkeerkaarten uitgereikt volgens het besluit van 27 juni 2017
betreffende het vaststellen retributiereglement op het parkeren

van motorvoertuigen op- of langs de openbare weg of de plaatsen
daarmee gelijkgesteld, geldig blijven tot 31 december 2021.
Artikel 3.

Het college van burgemeester en schepenen wordt met de
uitvoering van dit besluit belast.

Namens de gemeenteraad,

Bénédicte Buylen

Bertrand Vrijens

Algemeen directeur

Voorzitter gemeenteraad

BIJLAGE

Artikel 1.

Retributiereglement op het parkeren van
motorvoertuigen op of langs de openbare weg of
de plaatsen daarmee gelijkgesteld

Begripsomschrijving

1.

Openbare weg: de wegen en hun trottoirs of nabijgelegen bermen die eigendom
zijn van de gemeentelijke of gewestelijke overheden.

2.

Plaatsen gelijkgesteld met een openbare weg: de parkeerplaatsen gelegen op de
openbare weg, zoals vermeld in artikel 4, van de Wet van 25 juni 1993 betreffende
de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten. Hieraan
wordt de gehele begaanbare ruimte van verdieping -1 van de ondergrondse parking
onder het Driekoningenplein, in eigendom van de gemeente en voor iedereen
toegankelijk op de tijdstippen zoals vastgelegd in het aanvullend reglement voor
die zone, toegevoegd.

3.

Motorvoertuig: elk voertuig uitgerust met een motor, bestemd om op eigen kracht
te rijden. Onder voertuig moet worden verstaan elk middel van vervoer te land,
alsmede alle verrijdbaar landbouw- of bedrijfsmaterieel.

4.

Toegelaten plaats: de plaats waar parkeren toegelaten is of die is aangewezen voor
betalend parkeren; bewonersparkeren of parkeren in zone met beperkte
parkeertijd;

5.

Het Algemeen Verkeersreglement: Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik
van de openbare weg.

6.

Het aanvullend reglement: De aanvullende reglementen van de politie over het
wegverkeer, met onder andere bepalingen over de beperking van de parkeerduur,
het betalend parkeren en de eventuele uitzonderingen. Het aanvullend reglement
voor een bepaalde locatie wordt vastgesteld door de gemeenteraad, en in geval van
de Hundelgemsesteenweg ten zuiden van de Ringvaart, goedgekeurd door de
Minister bevoegd voor Mobiliteit.

7.

Parkeerrecht: Recht om te parkeren in een bepaalde tariefzone en gedurende een
bepaalde tijdsduur. Dit parkeerrecht wordt verkregen door ingave van de
nummerplaat aan de parkeerautomaat,, waaruit blijkt dat een niet-forfaitair tarief is
betaald voor het parkeren in een bepaalde zone en gedurende een bepaalde
tijdsduur.

8.

Gemeentelijke parkeerkaart: een door de gemeente uitgereikte digitale
parkeerkaart die de houder ervan recht geeft op een bijzondere parkeerregeling
inzake beperkte parkeertijd of betalend parkeren en hem desgevallend toestaat te
parkeren op voorbehouden plaatsen overeenkomstig de bepalingen opgenomen in
een door de gemeenteraad vastgesteld reglement. Afhankelijk van de doelgroep
kan de kaart gratis of tegen een vergoeding worden uitgereikt.

9.

Parkeerkaart voor personen met een handicap: document dat na aanvraag wordt
afgeleverd door de bevoegde overheidsinstantie aan personen die voldoen aan de
voorwaarden beschreven in het ministeriële besluit van 7 mei 1999. Deze kaart
moet zichtbaar achter de voorruit van het voertuig worden geplaatst.

10.

Parkeerbewijs: Parkeerrecht, gemeentelijke parkeerkaart, blauwe parkeerschijf en
parkeerkaart voor personen met een handicap waaruit blijkt dat voldaan is aan de
parkeermodaliteiten.

11.

Parkeerticket: document dat onder de ruitenwisser van een geparkeerd voertuig
wordt aangebracht, met beschrijving van de vaststelling en met verzoek tot
betaling van een forfaitair tarief.

12.

Zone voor beperkte parkeertijd (blauwe zone): zone waarin er een beperking
de parkeerduur wordt ingesteld en waarbij de parkeerschijf conform bijlage 1
het Ministerieel Besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken
bepaalde schijven, bebakeningen en platen die voorgeschreven zijn door
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, gebruikt moet worden.

Artikel 2.

van
van
van
het

Het parkeertarief

2.1 Parkeren in een blauwe zone en op de openbare weg met blauwe-zone
reglementering
Deze tarieven zijn van toepassing in de zones met beperkte parkeertijd en op de
openbare weg met blauwe-zone reglementering zoals bepaald in artikel 27.1 en 27.2 van
het koninklijk besluit van 1 december 1975:
Er is geen retributie verschuldigd voor de maximale parkeertijd zoals aangebracht op de
signalisatie voorzien door de aanvullende reglementen op het wegverkeer, op
voorwaarde dat de gebruiker van het motorvoertuig de reglementering inzake het
gebruik van de parkeerschijf naleeft.
De door de gebruiker van het motorvoertuig gewenste parkeerduur wordt vastgesteld
door het zichtbaar en leesbaar aanbrengen van de parkeerschijf achter de voorruit of, als
er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het motorvoertuig, behalve voor zone
KERN waar dit via sensoren bepaald wordt.
2.1.1 Zone ‘KERN’




Max. 30 minuten gratis parkeren in zone KERN van maandag tot en met zaterdag tussen 9u
en 18u
Parkeersensoren registreren automatisch parkeerduur en geven signaal bij overschrijden
parkeerduur

2.1.2 Zone ‘BLAUWE ZONE’




Gratis parkeren op alle reglementaire parkeerplaatsen van maandag tot en met zaterdag
tussen 9 en 18u
Zone voor beperkte parkeertijd: max. 3u parkeren met gebruik van parkeerschijf

2.1.3 Zone ‘blauwe zone Liedermeerswijk’




Variabele blauwe zone:
Zone voor beperkte parkeertijd: max. 1u parkeren met gebruik van parkeerschijf in blauwe
zone ‘Liedermeerswijk’.

2.1.4 Zone ‘Blauwe Zone Merelbeke Station’




Gratis parkeren op alle reglementaire parkeerplaatsen van maandag tot en met vrijdag
tussen 9 en 18u in functie van pendelaars
Zone voor beperkte parkeertijd: max. 2u parkeren met gebruik van parkeerschijf in blauwe
zone ‘Merelbeke Station’ incl. straten blauwe zone Merelbeke station grondgebied
Melle/Gent

2.2. Betalend parkeren
2.2.1. Algemene bepalingen
Deze tarieven zijn van toepassing in de zones waar door middel van parkeerautomaten
parkeerrechten ter beschikking worden gesteld. Een via parkeerautomaten betaalde (en
niet opgebruikte) parkeertijd is niet overdraagbaar naar de volgende dag(en).
Deze tarieven zijn niet van toepassing op officiële feestdagen en 11 juli.

2.2.2. Tarief Ondergrondse parking Driekoningenplein


Dagelijks van 7 tot 22 uur



Eerste drie uur: gratis parkeren



Voor de parkeertijd vanaf het begin van het vierde uur: 0,50 euro per uur



Dagticket: 3,00 euro. Het dagticket is maximum geldig tot 22 uur van diezelfde
dag. Het is niet mogelijk een ticket te verkrijgen voor een later tijdstip dan 22 uur
van de dag waarop de aanvraag gebeurt.



Abonnement voor centrumparking Driekoningenplein, Tramstelplaats en
Vredegerecht is mogelijk aan een tarief van 25 euro per maand of 300 euro per
jaar en kan maandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks worden aangekocht.

2.2.3. Tarief Parking ‘Vredegerecht’ en ‘Tramstelplaats


Van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 18 uur



Eerste uur: gratis.



Voor de parkeertijd vanaf het begin van het tweede uur: 1 euro per uur



Dagticket: 5,00 euro. Het dagticket is maximum geldig tot 18 uur van diezelfde
dag. Het is niet mogelijk een ticket te verkrijgen voor een later tijdstip dan 18 uur
van de dag waarop de aanvraag gebeurt.



Abonnement voor centrumparking Driekoningenplein, Tramstelplaats en
Vredegerecht is mogelijk aan een tarief van 25 euro per maand of 300 euro per
jaar en kan maandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks worden aangekocht.



Uitzondering: houders van gemeentelijke parkeerkaarten voor ‘zone KERN’

2.2.4 Tarief zone ‘RAND’


Van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 18 uur



Eerste uur: gratis



Voor de parkeertijd vanaf twee tot drie uur: 1 euro



Voor de parkeertijd van het begin van het derde uur: 2 euro per uur



Geen maximum parkeerduur



Uitzondering: houders van gemeentelijke
handelaars en zorgverstrekkers.

parkeerkaarten

voor

bewoners,

2.3. Forfaitair tarief
Er is een forfaitair tarief verschuldigd van 25,00 euro wanneer er in het geparkeerde
voertuig niet wordt voldaan aan één van onderstaande verplichtingen, terwijl
desbetreffende verplichting opgenomen werd in een aanvullend reglement voor die
locatie:
1

Er werd conform artikel 27.1 van het Algemeen Verkeersreglement een
parkeerschijf duidelijk leesbaar op de binnenkant van de voorruit of op het
voorste gedeelte van het voertuig geplaatst.

2

Er werd conform artikel 27.1 en 27.4 van het Algemeen Verkeersreglement
een parkeerkaart voor personen met een handicap duidelijk leesbaar op de

binnenkant van de voorruit of op het voorste gedeelte van het voertuig
geplaatst.
3

Er werd conform artikel 27.3 van het Algemeen Verkeersreglement een geldig
parkeerrecht aangeschaft voor het voertuig via het nummerplaat van het
voertuig aan een parkeerautomaat.

4

Er werd voldaan aan één van de tarieven zoals opgenomen in artikel 2 punt
2.1 en 2.2.

De betaling van dit forfaitair tarief geeft recht op een parkeertijd tot het einde van de
dag waarop de retributie wordt toegekend. De volgende dag is dus opnieuw een
parkeerbewijs nodig vanaf het ogenblik dat de zone voor beperkte parkeertijd of het
betalend parkeren op die plaats in voege gaat.

2.4. Vrijstellingen
2.4.1. De houders van een gemeentelijke parkeerkaart zijn vrijgesteld van het betalen
van een parkeerrecht of het gebruik van een parkeerschijf in de blauwe zone, in de zone
vermeld op de gemeentelijke parkeerkaart.
De beperkingen van de parkeerduur en bijhorende retributies gelden niet voor de
houders van een speciale kaart voor personen met een handicap of van een daarmee
gelijkgestelde kaart, bedoeld in artikel 27.1.1 en ook het artikel 27.4.3 van het Algemeen
Verkeersreglement.
2.4.2. Het parkeren van voertuigen van hulpverleners bij het verstrekken van dringende
hulp. De hulpverlener moet hiervoor achteraf kunnen bewijzen dat hij of zij een medische
interventie met hoogdringendheid uitvoerde.

Artikel 3.

Gemeentelijke parkeerkaarten

3.1. In aanmerking komende voertuigen
Volgende voertuigen komen in aanmerking voor een gemeentelijke parkeerkaart


Terreinvoertuigen G met een maximum toegelaten massa van ten hoogste 3,5 ton.



Voertuigcategorie L6 en L7



Voertuigen Categorie M1: Personenauto’s (AA Sedan, AB Voertuigen met achterklep,
AC Stationwagen, AD Coupé, AE Cabriolet, AF Voertuig voor meerdere doeleinden).



Voertuigen categorie N1 (vervoer van goederen - bestelwagens) met een Maximum
Toegelaten
Massa
van
ten
hoogste
3,5
ton.

3.2. Aanvraagprocedure
Voor het verkrijgen van de parkeerkaart moeten de nodige documenten spontaan worden
aangeboden aan de concessiehouder. Dit verloopt bij voorkeur digitaal via het
webplatform van de concessiehouder, maar kan ook analoog op het kantoor van de
concessiehouder in de ondergrondse parking driekoningen.
Bij de aanvraag moeten steeds minstens volgende documenten worden bijgevoegd:


Kopie identiteitskaart recto-verso



Een kopie van het inschrijvingsbewijs van de wagen



Wanneer de wagen niet op de eigen naam staat ingeschreven, moet de eigenaar/
leasingmaatschappij/werkgever een bewijs opstellen dat de wagen permanent wordt

gebruikt door de aanvrager van een gemeentelijke parkeerkaart.
De gemeentelijke parkeerkaart wordt digitaal afgeleverd door de concessiehouder, na
betaling van de verschuldigde retributie bij de concessiehouder ofwel via webplatform
van de concessiehouder ofwel na elektronische betaling op het kantoor van de
concessiehouder.
Een parkeerkaart is niet terugbetaalbaar. Bij een verhuis binnen de gemeente kan de
zone voor parkeerkaart voor bewoners wel gratis worden aangepast.
3.3. Verschillende gemeentelijke parkeerkaarten
3.3.1. Bewonerskaart
3.3.1.1 Algemeen
Doelgroep

De aanvrager moet gedomicilieerd zijn in de zone voor beperkte
parkeertijd of zone voor het betalend parkeren.
De naam van de aanvrager dient vermeld te zijn op het
inschrijvingsbewijs van de wagen. Wanneer de naam van de aanvrager
niet op het inschrijvingsbewijs wordt vermeld, moet de
eigenaar/leasingmaatschappij/werkgever een bewijs opstellen dat de
wagen permanent wordt gebruikt door de aanvrager van een
gemeentelijke parkeerkaart.

Geldigheidsgebied

Op de gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners wordt de
geldigheidszone vermeld. Bewoners kunnen daarmee vrij parkeren in de
straten binnen hun zone, maar niet op de betalende publieke parkings. Er
zijn verschillende zones voor bewonerskaarten afgebakend:








Kostprijs

Liedermeerswijk
Merelbeke Station
Zone Kern
Merelbeke Noord
Merelbeke West
Merelbeke Zuid
Poelstraat

Eerste bewonerskaart: 0 euro
Tweede bewonerskaart: 15 euro per maand of 180 euro per jaar

Geldigheidstermijn

De eerste bewonerskaart is geldig voor de duur van twee jaar. Ze wordt
telkens voor dezelfde duur automatisch verlengd voor zover de
omstandigheden bij de verlenging onveranderd zijn ten opzichte van die
van uitreiking. Indien deze omstandigheden
veranderd zijn, moet de verlenging aangevraagd worden.
De tweede bewonerskaart is naar keuze van de aanvrager één of
twee jaar geldig.

Maximaal aantal
kaarten

Max. 2 bewonerskaarten
Een tweede bewonerskaart kan niet afgeleverd worden wanneer het
domicilie-adres al beschikt over een gemeentelijke parkeerkaart voor
‘particulier autodelen’ of ‘zorgverstrekker’.

Aantal kentekens
per kaart

1 kenteken

Benodigde



Identiteitskaart

documenten



Uitzonderingen





Een kopie van het inschrijvingsbewijs van de wagen. Wanneer de wagen niet op
jouw naam staat, moet de eigenaar/leasingmaatschappij/werkgever een bewijs
opstellen dat je de wagen permanent gebruikt.
Bewonerskaart ‘Poelstraat’: Geen tweede bewonerskaart mogelijk, zij kunnen
enkel 1 gratis bewonerskaart bekomen
Bewonerskaart ‘Liedermeerswijk’: De bewoners in de zone Liedermeerswijk
kunnen gratis een tweede bewonerskaart bekomen
Bewonerskaart ZONE KERN: zij kunnen met bewonerskaart gratis parkeren op
parking Vredegerecht en Tramstelplaats, maar niet langs Hundelgemsesteenweg
ZONE KERN van maandag tot zaterdag tussen 9u en 18u.

3.3.1.2 Zones voor bewonerskaarten
Naam
Bewonerskaart

Straten
in
bewonerskaart

Liedermeerswijk

Guido Gezellelaan

aanmerking

voor

Parkstraat

Waar
parkeren
bewonerskaart?

met

Blauwe
‘Liedermeerswijk’

zone

Sluisweg
Verlorenbroodstraat
Weidestraat
Merelbeke Station

Floraplein
Fraterstraat (tussen Gontrode Heirweg en
Vinkenlaan)

Blauwe
zone
‘Merelbeke
Station’
incl.
straten
grondgebied Melle en Gent

Gontrode Heirweg (tussen Teaterstraat en
Fraterstraat)
Hendrik
Conciencestraat
buurtparking)

(incl.

Koning Boudewijnstraat
Leopold De Vosstraat
Sint-Jozefstraat
Van Goethemstraat (tussen Floraplein en
Teaterstraat)

ZONE KERN

Hundelgemsesteenweg
Driekoningenplein
Zwijnaardsesteenweg)

(tussen
en

Bovengrondse
Tramstelplaats
Vredegerecht

parkings
en

Driekoningenplein
Dijsegem
Kerkstraat 2A
MERELBEKE NOORD

Baron Arthur Verhaegenlaan
Oudstrijderslaan
Laan der Weggevoerden
Hundelgemsesteenweg
(tussen
rotonde
Zwijnaardsesteenweg en rotonde Plataan)
Roskamstraat (tussen Lembergsesteenweg

Blauwe
zone
Merelbeke
Noord
(uitgezonderd
Publieke
parking
Tramstelplaats)

en Baron Arthur Verhaegenlaan
Lembergsesteenweg
(tussen
Hundelgemsesteenweg en Roskamstraat)
Plataan
Jozef Hebbelynckstraat
Hukkelgemwegel (tussen Gaversesteenweg
en Hundelgemsesteenweg)
Gaversesteenweg
Hundelgemsesteenweg
Zwijnaardsesteenweg)
MERELBEKE WEST

(tussen
en

Gaversesteenweg
(tussen
Zwijnaardsesteenweg en Sportstraat)
Kerkstraat (tussen Hundelgemsesteenweg
en Potaardeberg)
Zwijnaardsesteenweg
Hundelgemsesteenweg
Melsenbeekstraat)

(tussen

Blauwe
zone
Merelbeke
West
incl.
Parking
Ter
Wallen
(uitgezonderd
publieke
parking
Vredegerecht)

rotonde
en

Sportstraat (tussen Gaversesteenweg en
parking Ter Wallen)
MERELBEKE ZUID

Hundelgemsesteenweg
en Driekoningenplein)

(tussen Poelstraat

Zone
Merelbeke
Zuid
(uitgezonderd
parking
Driekoningenplein)

POELSTRAAT

Poelstraat (tussen Hundelgemsesteenweg
en Kloosterstraat)

Parkeerstrook
Poelstraat
(tussen
Hundelgemsesteenweg
en
Kloosterstraat)

3.3.2. Tijdelijke Bewonerskaart

Doelgroep

Geldigheidsgebied

Personen die een aanvraag tot domiciliewijziging hebben ingediend en
nog niet alle documenten uit 3.3.1 kunnen voorleggen.
De naam van de aanvrager dient vermeld te zijn op de aanvraag tot
domiciliewijziging en het inschrijvingsbewijs van de wagen. Wanneer de
naam van de aanvrager niet op het inschrijvingsbewijs wordt vermeld,
moet de eigenaar/leasingmaatschappij/werkgever een bewijs opstellen
dat de wagen permanent wordt gebruikt door de aanvrager van een
gemeentelijke parkeerkaart.
Op de gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners wordt de
geldigheidszone vermeld. Bewoners kunnen daarmee vrij parkeren in de
straten binnen hun zone, maar niet op de betalende publieke parkings. Er
zijn verschillende zones voor bewonerskaarten afgebakend (zie ook
3.3.1.2. voor meer detail omtrent de afbakening):








Liedermeerswijk
Merelbeke Station
Zone Kern
Merelbeke Noord
Merelbeke West
Merelbeke Zuid
Poelstraat

Kostprijs

Gratis

Geldigheidstermijn

Geldig voor de duur van twee maanden, maximaal éénmaal verlengbaar
indien de domiciliewijziging nog niet administratief is afgehandeld.

Maximaal aantal
kaarten

Er kunnen maximaal twee tijdelijke bewonerskaarten worden afgeleverd
per domicilieadres.

Aantal kentekens
per kaart

Uitzondering: Voor bewonerskaart ‘Poelstraat’ is er geen tweede
bewonerskaart mogelijk, zij kunnen enkel 1 gratis bewonerskaart
bekomen, ook voor de tijdelijke bewonerskaarten.
1 kenteken

Benodigde
documenten





Identiteitskaart
Bewijs van aanvraag tot domiciliewijziging
Een kopie van het inschrijvingsbewijs van de wagen. Wanneer de wagen niet op
jouw naam staat, moet de eigenaar/leasingmaatschappij/werkgever een bewijs
opstellen dat je de wagen permanent gebruikt.

3.3.3. Gemeentelijke parkeerkaart ‘Zorgverstrekker’
Doelgroep
Geldigheidsgebied

Voor voertuigen die aangewend worden door zorgverstrekkers of
organisaties voor zorgverstrekking.
Volledige grondgebied van Merelbeke.

Kostprijs

15 euro per maand of 180 euro per jaar

Geldigheidstermijn

Eén jaar

Maximaal aantal
kaarten

1 per RIZIV-nummer

Aantal kentekens
per kaart

2

Uitzondering

Niet van toepassing

Benodigde
documenten

-

Identiteitskaart
Inschrijvingsformulier wagen(s)
Attest met het RIZIV-nummer en adres van de praktijk op

3.3.4. Gemeentelijke parkeerkaart ‘Gemeentevoertuig’
Doelgroep

Alle voertuigen waarvan het lokaal bestuur Merelbeke eigenaar is

Geldigheidsgebied

Volledige grondgebied Merelbeke

Kostprijs

Gratis

Geldigheidstermijn

Kalenderjaar

Maximaal aantal
kaarten

1 per wagen

Maximaal aantal
kentekens per
kaart

1 kenteken

3.3.5. Gemeentelijke
mandatarissen, politie

parkeerkaart

personeelsleden

lokaal

bestuur

Merelbeke

Doelgroep

Personeelsleden van het lokaal bestuur Merelbeke, mandatarissen van
het lokaal bestuur Merelbeke en personeelsleden van de politiezone
Rhode & Schelde met een standplaats in ZONE ‘KERN’ of ZONE ‘RAND’
kunnen een gemeentelijke parkeerkaart personeel bekomen.

Geldigheidsgebied

Parkeren op centrumparkings Driekoningen, Tramstelplaats en
Vredegerecht.

Kostprijs

10 euro per maand of 120 euro per jaar

Geldigheidstermijn

Kalenderjaar

Maximaal aantal
kaarten

1 per wagen

Maximaal aantal
kentekens per
kaart

1 kenteken

3.3.6 Gemeentelijke parkeerkaart ‘Autodelen’
Doelgroep

De gemeentelijke parkeerkaart ‘particulier autodelen’ wordt uitgereikt
voor voertuigen die via de bemiddeling van een autodeelgroep
aangewend worden voor autodelen of voor voertuigen die door een
autodeelgroep aan de leden ter beschikking worden gesteld.

De aanvragende autodeelgroep moet voldoen aan de volgende
voorwaarden:









Per autodeelgroep delen minstens vier leden het voertuig waarvoor
de parkeerkaart aangevraagd wordt;
Minstens de helft van de leden hebben een domicilieadres in
Merelbeke;
Een lid van de autodeelgroep kan slechts voor één groep voor
‘particulier autodelen’ meegeteld worden;
Leden die op eenzelfde domicilieadres ingeschreven zijn, worden
slechts als één lid van de autodeelgroep meegeteld;
Geen enkel lid van de autodeelgroep beschikt over twee
bewonerskaarten;
Het voertuig waarvoor de parkeerkaart aangevraagd wordt, moet
ingeschreven zijn op naam en domicilieadres van één van de leden en
dit domicilieadres bevindt zich in Merelbeke;
Elk lid van de autodeelgroep beschikt over een geldig rijbewijs voor
de klasse van het voertuig waarvoor de parkeerkaart aangevraagd
wordt.

Geldigheidsgebied

Voorbehouden parkeerplaatsen voor autodelen en de hele zone
Merelbeke Station

Kostprijs

Gratis

Geldigheidstermijn

Eén jaar

Maximaal aantal
kaarten

1 per voertuig

Maximaal aantal
kentekens per
kaart

1

Benodigde
documenten



Opmerkingen

Een getekend document van alle leden van de autodeelgroep waarin
zij op eer verklaren dat het voertuig waarvoor de parkeerkaart
aangevraagd wordt, aangewend wordt voor particulier autodelen en
voor meer dan de helft van het gebruik gedeeld wordt;
 Een kopie van de autodeelpolis of een vervangend document waaruit
blijkt dat de auto gedeeld wordt;
 Een kopie van het rijbewijs van elk lid van de autodeelgroep
 Een kopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig waarvoor de
parkeerkaart aangevraagd wordt.
Enkel voor voertuigen met een maximaal toegelaten massa van 3,5 ton

3.3.7. Gemeentelijke parkeerkaart ‘zaakvoerder of gerant(en) van een handelszaak’
Doelgroep

Een handelszaak in een straat met betalend of beperkt parkeren (ZONE
RAND of BLAUWE ZONE) kan een gemeentelijke parkeerkaart
‘handelaar’ bekomen. Er is maar 1 kaart per handelszaak mogelijk.
Andere personeelsleden kunnen een jaarabonnement in de
centrumparkings bekomen.

Geldigheidsgebied

De gemeentelijke parkeerkaart ‘handelaar’ is geldig binnen de zone(s)
RAND en BLAUWE ZONE alsook op de bovengrondse centrumparkings
Vredegerecht en Tramstelplaats.
Er kan niet geparkeerd worden met deze parkeerkaart in ZONE KERN van
maandag tot en met zaterdag tussen 9u en 18u.
Bij wijziging van de zone-indeling wordt een vervangende parkeerkaart
uitgereikt met vermelding van de nieuwe zone of naar de handelaar
gecommuniceerd over de nieuwe aan de parkeerkaart gekoppelde zone.

Kostprijs

15 euro per maand of 180 euro per jaar

Geldigheidstermijn

Eén jaar.

Maximaal aantal
kaarten

1

Maximaal aantal
kentekens per
kaart

2

Benodigde
documenten

De aanvrager gerant of personeelslid dient een bewijs voor te leggen
waaruit blijkt dat hij gerant of personeelslid is van de handelszaak (vb.
via verklaring op eer bij aanvraag).
De aanvrager moet het bewijs voorleggen dat het voertuig is
ingeschreven op zijn naam of op naam van zijn werkgever die er dan
permanent dient over te beschikken (inschrijvingsbewijs van elk
voertuig).

Uitzondering

Aanvragers die binnen een afstand van 100 meter van de zaak
beschikken over een bruikbare privégarage , bewonerskaart of
parkeerplaats komen eveneens niet in aanmerking voor een
gemeentelijke parkeerkaart ‘zaakvoerder of gerant van een handelszaak’.

3.3.8. Gemeentelijke parkeerkaart ‘marktkramers’

Doelgroep

Marktkramers met een abonnement op de openbare markt in Merelbeke
zoals bepaald in het gemeentelijk marktreglement. De voertuigen dienen
specifiek aangewend te worden voor hun beroep (trekkers, tractor,
voertuig waarin hun goederen worden vervoerd).

Geldigheidsgebied

Geldig op parking Tramstelplaats of Vredegerecht

Kostprijs

Gratis, vervat in staangeld

Geldigheidstermijn

Op de dag van de openbare markt gedurende maximaal 6 maanden en is
onbeperkt verlengbaar zolang aan de voorwaarden wordt voldaan.

Maximaal aantal
kaarten

één gemeentelijke parkeerkaart ‘marktkramer’ per abonnementhouder
op een openbare markt.

Maximaal aantal
kentekens per
kaart

2

Benodigde
documenten

Identiteitskaart
Inschrijvingsbewijs voertuig




3.3.9 Jaarabonnement voor betalende centrumparkings

Doelgroep

Iedereen die een abonnement voor de betalende centrumparkings wenst
aan te kopen.

Geldigheidsgebied

Betalende centrumparkings Merelbeke




Parking ‘Tramstelplaats’
Parking ‘Driekoningen’
Parking ‘Vredegerecht’

Geldigheidstermijn

Geldig vanaf de dag van uitreiking tot einddatum afhankelijk van betaald
bedrag (1 maand, 6 maanden of 1 jaar)

Kostprijs

25 euro per maand of 300 euro per jaar (kan maandelijks, halfjaarlijks
of jaarlijks uitgereikt worden)

Aantal
nummerplaten

Maximaal 1 kenteken per abonnement

Aantal
parkeerkaarten

Onbeperkt

Benodigde
documenten




3.4

Identiteitskaart
Een kopie van het inschrijvingsbewijs van de wagen

Afwijkingen

In specifieke uitzonderlijke gevallen, kan een verzoek tot afwijking worden aangevraagd
bij het lokaal bestuur Merelbeke op de voorwaarden waaraan moet worden voldoen voor
het bekomen van een gemeentelijke parkeerkaart. Dit gemotiveerd verzoek dient te
gebeuren per mail naar mobiliteit@merelbeke.be. Na eventuele goedkeuring door het
college van burgemeester en schepenen, wordt dit doorgegeven aan de concessiehouder.
3.5 Intrekking
Indien de houder van een gemeentelijke parkeerkaart niet langer voldoet aan de
voorwaarden voor het verkijgen van die parkeerkaart, zoals opgenomen in onderhavig
reglement, zal de concessiehouder de houder van de parkeerkaart hiervan per
aangetekend schrijven op de hoogte brengen. De houder van de parkeerkaart heeft een
periode van 14 dagen, na ontvangst van de aangetekende zending om zich in regel te
stellen en dit aan te tonen aan de concessiehouder. Indien de houder van de
parkeerkaart in die periode niet aantoont in overeenstemming te zijn met de
voorwaarden, zal de gemeentelijke parkeerkaart door de concessiehouder worden
ingetrokken.
Artikel 4.

Inningsprocedure

4.1. De invordering van de forfaitaire retributies zal gebeuren jegens de titularis van de
nummerplaat van het voertuig. Bij gebrek aan betaling in der minne zal de invordering
van de retributie gebeuren via de wetsbepalingen betreffende de burgerlijke procedure.
4.2. De forfaitaire retributie wordt betaald binnen de vijf dagen na ontvangst van het
parkeerbiljet via overschrijving overeenkomstig de modaliteiten vermeld op het
parkeerbiljet. Dit parkeerbiljet wordt gegeneerd door de concessiehouder en onder de
ruitenwisser van het betreffende geparkeerde voertuig aangebracht op het ogenblik dat
deze retributie verschuldigd is. Wanneer de retributie niet tijdig wordt vereffend, ontvangt
de titularis van de nummerplaat van het voertuig een eerste schriftelijke aanmaning
zonder administratieve kost van de concessiehouder. Indien hierop géén betaling wordt
verricht binnen de acht kalenderdagen, dan volgt een laatste schriftelijke aangetekende
aanmaning, waarbij administratieve aanmaningskosten van 15 euro worden
aangerekend, door de concessiehouder.
Indien ook hier géén betaling wordt verricht binnen de acht kalenderdagen, wordt de
retributie en de administratieve aanmaningskosten ingevorderd volgens de
burgerrechtelijke procedures. Hierbij wordt eerst voorzien om een minnelijke invordering
tot stand te brengen via een gerechtsdeurwaarder.
Een betaald parkeerrecht wordt niet in mindering gebracht van de aangerekende
forfaitaire tarieven.
4.3. De niet-forfaitaire tarieven moeten vooraf betaald worden door middel van de
aanschaf van een parkeerrecht aan de parkeerautomaten conform de daarop vermelde
richtlijnen, hetzij via een aanbieder van mobiel parkeren.
4.4. De retributie voor de gemeentelijke parkeerkaarten wordt volledig betaald op
moment van de aanvraag, door de aanvrager.
Artikel 5. Klachten en betwistingen
5.1. Op elk parkeerbiljet staan de contactgegevens van de concessiehouder duidelijk
vermeld, waar een klacht kan worden ingediend.

5.2. Van elke klacht wordt een klachtenformulier opgemaakt door de concessiehouder.
De concessiehouder onderzoekt de klacht en de indiener ontvangt een antwoord van de
concessiehouder over de gegrondheid van de klacht met eventueel bijhorend
bewijsmateriaal. De indiener beschikt daarna over de mogelijkheid een wederantwoord in
te dienen binnen de 14 dagen na verzending van het antwoord van de concessiehouder.
De concessiehouder behandelt dit wederantwoord met een definitief oordeel over de
klacht. Nadien wordt de klachtenprocedure als definitief afgesloten beschouwd.
5.3. Wanneer de klacht als gegrond wordt aanvaard, wordt de retributie geannuleerd. Als
de klacht ongegrond wordt beschouwd, wordt de inningsprocedure vermeld in artikel 4,
verder gevolgd bij het uitblijven van betaling van de retributie na afhandeling van de
klachtenprocedure.

Namens de gemeenteraad,

Bénédicte Buylen

Bertrand Vrijens

Algemeen directeur

Voorzitter gemeenteraad

