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In openbare zitting vergaderd,
Retributiereglement op parkeren in de blauwe zone: vaststelling
Bevoegd lid
Chris De Wispelaere, schepen
Kim Martens, schepen
Regelgeving
Decreet lokaal bestuur, artikel 40 §3 en 41, 14°
Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit
Omzendbrief BB 2018/02 van 20 juni 2018 betreffende de budgetten en de éénjarige
meerjarenplannen 2019
De gemeenteraadsbeslissing van 19 november 2015 van Lovendegem inzake het heffen van een
retributie op parkeren in de blauwe zone waarbij het dagtarief wordt vastgelegd op 20 euro
De gemeenteraadsbeslissing van 12 december 2013 van Waarschoot inzake het vaststellen van
een retributie op parkeren in de blauwe zone waarbij het tarief voor elke periode die langer is dan
de gratis periode wordt vastgelegd op 15 euro
De gemeenteraadsbeslissing van 26 maart 2014 van Zomergem inzake het heffen van een
retributie op parkeren in de blauwe zone waarbij het tarief voor elke periode die langer is dan de
gratis periode wordt vastgelegd op 25 euro
Feiten en motivering

Door de fusie van Lovendegem - Waarschoot - Zomergem naar Lievegem is het aangewezen dit
tarief voor de volledige gemeente gelijk te schakelen.
Bij de bepaling van het retributiebedrag wordt een kostendekking van het parkeerbeheer beoogd.
De retributie heeft niet tot doel om inkomsten te verwerven maar wel om een doeltreffende controle
van het parkeren in de blauwe zone mogelijk te maken.
Financiële impact
De inkomsten worden geregistreerd onder jaarbudgetrekening GBB-INFRA/022000/6139999/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN
Besluit
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1
De gemeenteraad stelt het retributiereglement op parkeren in de blauwe zone vast.
Artikel 2
Het retributiereglement treedt vanaf 1 januari 2020 in werking. De besluiten van 19 november 2015
(Lovendegem), 12 december 2013 (Waarschoot) en 26 maart 2014 (Zomergem) worden
opgeheven.
Bijlagen die integraal deel uitmaken van het besluit
Retributiereglement op parkeren in de blauwe zone
Artikel 1
Voor het parkeren in de blauwe zone worden volgende retributies aangerekend:
§1 Voor het parkeren van motorvoertuigen op plaatsen in de blauwe zone waar het parkeren is
toegelaten wodt er een retributie geheven van 15 euro.
§2 Deze retributie wordt aangerekend in de volgende gevallen:
• het motorvoertuig is langer geparkeerd dan de tijd die wordt toegelaten door de
verkeersborden
• de parkeerschijf is niet duidelijk leesbaar achter de voorruit van het motorvoertuig geplaatst
• de pijl van de parkeerschijf staat niet op het streepje dat volgt op het tijdstip van aankomst
• de gebruiker wijzigt de aanduidingen zonder dat het voertuig de parkeerplaats heeft
verlaten
Artikel 2
De retributie is hoofdelijk verschuldigd door de houder van de nummerplaat van het voertuig.
Indien de houder van de nummerplaat niet de bestuurder is, zijn de houder van de nummerplaat
en de bestuurder hoofdelijk gehouden tot betaling van de retributie
Artikel 3
§1 Vrijgesteld van deze retributie zijn:
• inwoners met een officiële bewonerskaart van de gemeente Lievegem die duidelijk
leesbaar achter de voorruit van het geparkeerde voertuig is aangebracht
• personen met een officiële en niet vervallen parkeerkaart voor personen met een handicap.
Deze kaart moet duidelijk leesbaar achter de voorruit van het geparkeerde voertuig zijn
aangebracht
• voertuigen van het gemeentebestuur Lievegem
§2 Er worden geen retributies geheven op zon- en feestdagen (incl. 11 juli)
Artikel 4
De betaling van de retributie gebeurt op basis van een uitnodiging tot betaling die door het, door
het gemeentebestuur aangestelde, parkeerbedrijf wordt aangebracht op de voorruit van het
voertuig. Bij gebrek aan betaling binnen de voorziene termijn verloopt de invordering als volgt:
• eerste herinnering: uitgeschreven retributie + 0 euro (geen bijkomende kost op de
retributie)
• tweede herinnering: uitgeschreven retributie + 5 euro

derde herinnering: uitgeschreven retributie + kostprijs van tweede herinnering (5 euro) + 7
euro
Met het oog op de invordering van de onbetwiste en opeisbare retributie kan de financieel directeur
een dwangbevel uitvaardigen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij
gerechtsdeurwaardersexploot.
Met het oog op de invordering van de betwiste en opeisbare retributie kan beroep worden gedaan
op de burgerrechtelijke invorderingsprocedure.
•

Bekendmaking
Dit besluit wordt opgestuurd naar Team financiën.
Bekendmaking op de website.
Naar ABB via digitaal loket.
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