Retributiereglement op de afgifte van
parkeerkaarten voor de jaren 2016-2019

bewonerskaarten

en

gemeentelijke

Artikel 1
Het retributiereglement d.d. 20/12/2012 op de afgifte van bewonerskaarten en gemeentelijke
parkeerkaarten voor de jaren 2013-2018 wordt opgeheven vanaf het jaar 2016.
Artikel 2
Er wordt voor de jaren 2016-2019 een retributie geheven op de uitreiking van bewonerskaarten en
gemeentelijke parkeerkaarten voor zorgverstrekkers waardoor het mogelijk wordt de
parkeerfaciliteiten te benutten, bedoeld in de artikels 27.1.4. 27.3.4. en 27ter van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer.
Artikel 3
De retributie is verschuldigd door de titularis van de uitgereikte kaart.
Artikel 4
De retributie wordt vastgesteld op:
 Tarief 1: bewonerskaart A – 7,50 EUR
Kleur : lichtblauw
Afmeting: 10 cm x 10 cm
Met deze bewonerskaart kan het voertuig kosteloos en zonder tijdsbeperking worden
geparkeerd in de blauwe zone of zone betalend parkeren zoals aangeduid op de bewonerskaart,
waarbij er beperking geldt :
- tot de straat waar de houder ervan is gedomicilieerd,
- of tot hetzij een blauwe zone, hetzij in een zone betalend parkeren in de onmiddellijke
omgeving van de woonplaats van de houder in geval in de straat waar deze houder is
gedomicilieerd geen bewonersparkeren is toegelaten.
 Tarief 2 : bewonerskaart B – 25,00 EUR
Kleur: geel
Afmeting: 10 cm x 10 cm
Met deze bewonerskaart kan het voertuig kosteloos en zonder tijdsbeperking worden
geparkeerd in alle zones waar bewonersparkeren is toegelaten.
 Tarief 3 : gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers – 25,00 EUR
Kleur: roze
Afmeting: 10 cm x 10 cm
Met deze gemeentelijke parkeerkaart kan het voertuig kosteloos en overeenkomstig de
modaliteiten vastgesteld in het desbetreffend reglement worden geparkeerd in alle zones waar
betalend parkeren of parkeren in een blauwe zone van toepassing is.
Artikel 5
De retributie is ondeelbaar en voor de geldigheidsduur van een kalenderjaar (kalenderjaar = 01/01
tot 31/12) verschuldigd, ongeacht of de titularis, om welke reden ook, gehouden is de uitgereikte
kaart aan het gemeentebestuur terug te bezorgen.
Artikel 6

Deze verordening is niet van toepassing voor mindervaliden voor zover de speciale kaart, bedoeld in
artikel 27.4 van het Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer, op de binnenkant van de voorruit of als er geen voorruit is, op het voorste
gedeelte van het voertuig is aangebracht.
Artikel 7
De retributie wordt betaald wanneer de kaart uitgereikt wordt.

