PROVI NCI E WEST-VLAANDEREN

ARRONDISSEMENT VEURNE
GEMEENTE DE PANNE
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
De gemeenteraad in zitting van 0B april 2019.

Aanwezig: B. Degrieck, burgemeester, S. Van Damme, voorzitter, W. Janssens, C. Verbrugge,
S. Buyens, N. Luyssen, M. Vandermeeren, schepenen, E. Vanhee, J. Blieck, P. George, A. Woestijn,
F. Buyse, C. Delrive, A. Debaeke, B. Dequeecker, M. Hauspie, P. Demuysere, D. Butstraen,
G. Vandevelde, D. Nevens, gemeenteraadsleden, A. Mouton, wnd. algemeen directeur

Retributie op het stilstaan en parkeren. Opheffing en hervaststelling.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
- artikel 173van de Grondwet
- artikel 40, 53 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
- artikel 41, tweede lid,14'van het decreet van22 december 2017 over het lokaal bestuur, gewijzigd bij
decreet van 1B mei 2018 houdende wijziging van artikel 41 van het decreet van 22 december 20í7
over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft
- de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoórdineerd bij koninklijk besluit van 16 maart
1 968
de
- wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument
- de economische herstelwet van 17 maarl 2009, inzonderheid artikel 38, waarbij de wet van 20
december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument wordt gewijzigd
- hoofdstuk V/1 van het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het

wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeertekens, aangevuld bij het decreet van 9 juli
2010

-

het koninklijk besluit van

I

december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het

wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, inzonderheid artikel 27, par.3, met betrekking tot
het betalend parkeren, en artikel 27, par.4, met betrekking tot de parkeerfaciliteiten voor personen met
een handicap
ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart
ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap
de omzendbrief betreffende de gemeentefiscaliteit - KB/ABB 201912 - van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur, lnburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding d.d. 15 februari2019

Gelet op voorafgaande besluiten, zijnde:
- de beslissing van de gemeenteraad d.d. 7 april2014 houdende opheffing en hervaststelling van de
retributie op het stilstaan en parkeren
Gelet op relevante documenten, zijnde:
- de concessieovereenkomst tot exploitatie van het parkeerbeheer op de openbare weg in De Panne d.d.
11 oktober 2001
het
- addendum aan voormelde concessieovereenkomst d.d. 28 september 2010
- de huidige parkeerfolder van Streeteo
- het gemeentelijk mobiliteitsplan, definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 28 augustus 2012 na
conformverklaring in de provinciale auditcommissie van 11 juni 2012, en momenteel in herziening
- de beleidsnota wijziging betalend parkeren
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
- Volgende wijzigingen worden voorgesteld door het college van burgemeester en schepenen:
o aanpassing van de gratis ultrakorte parkeerduur van 20 minuten naar 1 uur, er kan evenwel per
dag slechts 1 keer van deze modaliteit gebruik worden gemaakt per nummerplaat
o verhoging van het korte parkeertarief van 1 EUR per 50 minuten (= 1,ZO EUR per uur) naar 1,50
EUR per uur
o in groene parkeerzone invoering van een nieuw parkeertarief: halvedagtarief van 4 EUR en
dagtarief van 7 EUR (met mogelijkheid om in één keer te betalen voor meerdere dagen), halve
dagen van '10.00u tot 14.00u en van 14.00u tot '18.00u
o verhoging van het tarief van de retributiebon van 25 EUR naar 30 EUR
o uitbreiding van de betalende zone met Nieuwpoortlaan (gedeelte van Canadezenplein tot en met
de grens met Koksijde), met Dynastielaan (gedeelte van H. Consciencelaan tot en met
Schuilhavenlaan) en met de zijstraten van de Dynastielaan

o

-

zomerperiode van'1 junitot en met 30 september in plaats van 16 maart tot en met 30
september, en dus winterperiode van 1 oktober tot en met 31 mei in plaats van 1 oktober tot en
met 15 maart
o betalend parkeren maximaaltot 18.00u in plaats van tot 19.00u tijdens de zomerperiode, dus
zowel in zomer- als in winterperiode maximaaltot 18.00u
o in groene parkeerzone geen maximumduur in plaats van maximum 4 uren
cr de volgetttJe s[aterr ver lruizerrvarr tJe groeÍle rraar de oranje parkeerzone: A. Dumontlaan
(gedeelte Zeelaan - Bortierlaan), Bortierlaan (gedeelte Zeelaan - A. Dumontlaan), J.
Demolderlaan (gedeelte Zeelaan - Meeuwenlaan) en Lindenlaan
o aanpassing van het regime voor mindervaliden:
r van: het parkeren met een kaart is enkel gratis op de parkeerplaatsen voor personen met een
beperking; sta je in de betalende zone op een 'gewone' parkeerplaats, dan moet je wel
betalen
I naar: het parkeren met een kaart is overal gratis, ook op de 'gewone' parkeerplaatsen; in de
oranje zone bedraagt hun maximale parkeerduur wel slechts 2 uur, met uitzondering van de
speciaal voor hen aangeduide parkeerplaatsen waar de parkeerduur onbeperkt is.
Voor de motivering van dit besluit wordt verwezen naar de beleidsnota wijziging betalend parkeren, in
bijlage aan dit besluit gevoegd;

BESLIST met 14 ja-stemmen en 6 neen-stemmen
Art.1

:

De beslissing van de gemeenteraad d.d. 7 april2014 inzake de retributie op het stilstaan en
parkeren wordt opgeheven met ingang van í juli2019.

Art.2:

Met ingang van 1 juli 2019 wordt een retributie geheven verschuldigd voor het stilstaan en het
parkeren van een motorvoertuig op een plaats waar het betalend parkeren van toepassing is,
behalve bij regelmatig gebruik van een parkeerautomaat of -kaart.

Art.3:

Betalend parkeren is, zonder maximumduur, van toepassing in volgende straten (groene
parkeerzone):
- Nieuwpoortlaan
- Duinkerkelaan
- Canadezenplein
- Golfstraat
- Kunstenaarslaan (gedeelte Zeedijk - Nieuwpoortlaan)
- Dr. A. Depagelaan (gedeelte Zeedijk - Nieuwpoortlaan)
- Mijnstraat
- Zeilweg
- Halmenstraat (gedeelte Zeedijk - Duinkerkelaan)
- Suzanneweg
- Visserslaan (gedeelte Zeedijk - Duinkerkelaan)
- Vuurtorenplein
- Vuurtorenstraat
- P. Bortierplein
- Kapellelaan
- Dynastielaan
- H. Consciencelaan
- A. Vermeylenlaan
- E. Belpairelaan
- E. Verhaerenlaan
- Panharinglaan
- Pannepot
- Schuilhavenlaan.

Art.4:

Het betalend parkeren zoals vermeld in artikel3 van dit besluit, geldt tussen 10.00u en 18.00u, is

in de periode van 1 junitot en met 30 september alle dagen van toepassing (werkdagen,

weekends, feestdagen en schoolvakanties), in de periode van 1 oktober tot en met 31 mei enkel
tijdens de weekends, op feestdagen en tijdens de schoolvakanties. Met feestdagen wordt
bedoeld de dagen opgenomen in de wet betreffende de feestdagen van 4 januari 1974. De
schoolvakanties zijn deze opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering van 17 april 1991 .

Art.S:

Betalend parkeren is, met een maximum van 2uren, van toepassing in volgende straten (oranje
parkeerzone):

- Zeelaan
- Sloepenlaan
- A. Dumontlaan (gedeelte Zeelaan - Bortierlaan)
- Bortierlaan (gedeelte Zeelaan - A. Dumontlaan)
- J. Demolderlaan (gedeelte Zeelaan - Meeuwenlaan)
- Markt

- Kasteelstraat (gedeelte Markt - Poststraat)
- Lindenlaan.
Art.6
Het betalend parkeren zoals vermeld in artikel 5 van dit besluit, geldt alle dagen (werkdagen,
weekends, feestdagen en schoolvakanties) tussen 10.00u en 18.00u. Met feestdagen wordt
bedoeld de dagen opgenomen in de wet betreffende de feestdagen van 4 januari 1974. De
schoolvakanties zijn deze opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering van 17 april 1991
Art.7
Op plaatsen met parkeerautomaten, als bedoeld in artikel 27,par.3.'1 van het koninklijk besluit
van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van
het gebruik van de openbare weg, is de parkeertijd beperkt volgens één van de hierna
aangegeven gebruiksmodaliteiten van deze toestellen.
Art.B
De retributie wordt ten laste van de houder van de nummerplaat gelegd.
Art.9
De mindervaliden, houders van een speciale kaart uitgereikt door een officiële instelling, worden
vrijgesteld van de betaling van het voorgeschreven parkeergeld indien de speciale kaart
zichtbaar is aangebracht op de binnenkant van de voorruit van het voertuig of, als er geen
voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig.
ln de oranje parkeerzone bedraagt hun maximale parkeerduur wel slechts 2 uur, met
uitzondering van de speciaal voor hen aangeduide parkeerplaatsen waar de parkeerduur
onbeperkt is. Ook de blauwe parkeerschijf dient hier te worden geplaatst, zodanig dat het uur van
instellen, hetgeen de mogelijkheid biedt tot het afleiden van het uiterste tijdstip waarop men
vrijgesteld is van retributie, duidelijk kan worden afgelezen, opnieuw uiteraard met uitzondering
van de speciaal voor hen aangeduide parkeerplaatsen waar de parkeerduur onbeperkt is.
Art.10 De bestuurder die zonder andere tijdsbeperking verkiest te parkeren, kan van 10.00u tot 18.00u
gedurende maximum B uren parkeren tegen betaling van een retributie van 30 EUR.
Deze gebruiksmodaliteit wordt op de toestellen aangeduid als 'Tarief 3'.
De retributie wordt betaald op het ogenblik van het parkeren van het voertuig aan de bevoegde
parkeerwachter, die een geldig gemaakt parkeerbiljet aflevert. Bij afwezigheid van de
parkeerwachter op het ogenblik van het parkeren dient de retributie te worden betaald binnen de
vijf dagen, ofwel in speciën op het kantoor van de concessionaris ofwel door overschrijving op de
rekening van de concessionaris van het parkeerbeheer, overeenkomstig de richtlijnen vermeld op
het parkeerbiljet dat bij afwezigheid van de bestuurder door de parkeerwachter op het voertuig
werd aangebracht.
Art.11 ln afwijking van artikel 10 bedraagt de retributie in de groene parkeerzone 4,00 EUR voor een
halve dag voor de bestuurders die opteren voor een halvedagtarief. Deze gebruiks-modaliteit
wordt op de toestellen aangeduid door'Tarief 4'. Een halve dag loopt van 10.00u tot 14.00u en
van 14.00u tot 18.00u.
Deze retributie wordt betaald door de aanschaf van een parkeerbiljet uit de parkeerautomaat
overeenkomstig de modaliteiten aangeduid op de toestellen, of op de wijze aangeduid op de
parkeerautomaat wat alternatieve betalingswijzen betreft, zoals onder meer gsm-parkeren.
Arl.12 ln afwijking van artikel 10 bedraagt de retributie in de groene parkeerzone 7,00 EUR voor een
volledige dag voor de bestuurders die opteren voor een dagtarief, waarbij de
parkeerautomaten de mogelijkheid bieden om in één keer te betalen voor meerdere dagen.
Deze gebruiksmodaliteit wordt op de toestellen aangeduid door'Tarief 5'.
.

Deze retributie wordt betaald door de aanschaf van een parkeerbiljet uit de parkeerautomaat
overeenkomstig de modaliteiten aangeduid op de toestellen, of op de wijze aangeduid op de
parkeerautomaat wat alternatieve betalingswijzen betreft, zoals onder meer gsm-parkeren.
Art.13

ln afwijking van artikel '10 bedraagt de retributie 1,50 EUR per uur, waarbij het eerste uur
gratis wordt aangeboden, voor de bestuurders die opteren voor een korte parkeerduur. Deze
gebruiksmodaliteit wordt op de toestellen aangeduid door 'Tarief 2'.
Deze retributie wordt betaald door de aanschaf van een parkeerbiljet uit de parkeerautomaat
overeenkomstig de modaliteiten aangeduid op de toestellen, of op de wijze aangeduid op de
parkeerautomaat wat alternatieve betalingswijzen betreft, zoals onder meer gsm-parkeren.

Art.14

ln afwijking van artikel 10 dient geen retributie te worden betaald voor 1 uur voor de bestuurders
die opteren voor een ultrakorte parkeerduur. Deze gebruiksmodaliteit wordt op de toestellen
aangeduid door'Tarief 1'. Er kan per dag slechts 1 keer van deze modaliteit gebruik worden
gemaakt per nummerplaat.
Er kan voor dit tarief worden gekozen door het nemen van een parkeerbiljet uit de
parkeerautomaat overeenkomstig de modaliteiten aangeduid op de toestellen.

Art.15

Het parkeerbiljet moet door de bestuurder zichlbaar achter de voorruit van het voertuig worden
aangebracht of als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig.

Art.16: ln afwijking van de artikels 10 tot en met 14 worden de houders van een gemeentelijke
parkeerkaart, als bedoeld in artikel 17 van dit besluit, vrijgesteld van de betaling van het
voorgeschreven parkeergeld indien deze kaart zichtbaar is aangebracht op de binnenkant van de
voorruit van het voertuig of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig.
Art.17: De houders van een gemeentelijke parkeerkaart kunnen op plaatsen waar het betalend parkeren
van toepassing is, maximum 1 uur gratis parkeren op dezelfde parkeerplaats. Ook de blauwe
parkeerschijf dient te worden geplaatst, zodanig dat het uur van instellen, hetgeen de
mogelijkheid biedt tot het afleiden van het uiterste tijdstip waarop men vrijgesteld is van retributie,
duidelijk kan worden afgelezen.
Art.18: De retributie van de gemeentelijke parkeerkaart, als bedoeld in artikel 17 van dit besluit, bedraagt
100 EUR en is verschuldigd door de titularis van de kaart. Bij verlies of diefstal bedraagt de
retributie voor een vervangende gemeentelijke parkeerkaart 25 EUR.
Art.19: lndien de gemeentelijke parkeerkaart, als bedoeld in artikel 17 van dit besluit, voor het einde van
de geldigheidstermijn terug wordt ingediend bij het gemeentebestuur, wordt de retributie pro rata
temporis terugbetaald.
Art.20: Bij niet-betaling van de retributie binnen tien kalenderdagen zal een herinnering worden gestuurd.
Bij niet-betaling van de retributie binnen de gestelde termijn zal aangetekend een tweede
herinnering worden gestuurd. Bij de verzending van deze herinnering worden administratieve
kosten ten bedrage van 25 EUR gevorderd die ten laste van de debiteur van de retributie zijn.
Vervolgens en nog steeds in het geval van niet-betaling zal het dossier worden toevertrouwd aan
een gerechtsdeurwaarder die de invordering gerechtelijk verder zal zelten.
De kosten, rechten en uitschotten blootgesteld in de gerechtelijke fase van de invordering van de
verschuldigde bedragen, vallen ten laste van de debiteur van de retributie en zullen worden
toegevoegd aan het initieelverschuldigde bedrag (bedrag van de retributie en administratieve
kosten). Deze kosten, rechten en uitschotten worden berekend overeenkomstig het koninklijk
besluit van 30 november 1976 dat het tarief vastlegt van de akten verricht door de
gerechtsdeurwaarders in burgerlijke zaken en handelszaken en van sommige toelagen.
Art.21

Arl.22

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegestuurd.
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:

-

de financieel directeur
de dienst Belastingen
de dienst Secretariaat

lndigo/Streeteo

ALDUS GEDAAN EN GOEDGEKEURD IN ZITTING ALS BOVEN BEPAALD
wnd. algemeen
voorzitter
Get. A.
Get. S. Van Damme
Voor eensluidend uittreksel

directeur
Mouton

wnd

eester

ton

B. Degrieck

