STAD TONGEREN
Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad.
Openbare vergadering van 10 juli 2017.
Retributiereglement inzake parkeren
De gemeenteraad,
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan
parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren;
Gelet op de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake
verkeersveiligheid;
Gelet op de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart
1968 betreffende de politie over het wegverkeer;
Gelet op het K.B. van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer, beter gekend als de Wegcode, en latere wijzigingen;
Gelet op de verordening inzake bewonersparkeren en gemeentelijke parkeerkaarten van 26
juni 2013;
Overwegend dat de stad Tongeren haar visie op mobiliteit wil omzetten in haar beleid met
een doelgroepgerichte bezetting van het aantal beschikbare parkeerplaatsen, een balans
tussen de parkeerbehoeften van de verschillende gebruikers en een eenvoudige en
duidelijke parkeerstructuur als uitgangspunten;
BESLUIT
Hoofdstuk I: betalend parkeren, parkeren met de bewonerskaart en met de
gemeentelijke parkeerkaart
Artikel 1:
§1.

Met ingang van 11 juli 2017 wordt op het grondgebied van de stad Tongeren een
gemeentelijke retributie geheven voor het parkeren op plaatsen waar parkeren
met beperkte parkeertijd toegelaten is en op de plaatsen waar de beperking van
de parkeertijd gereglementeerd is en waar het gebruik van parkeerautomaten
verplicht is.

§2.

De retributie op het parkeren is verschuldigd van maandag tot en met zaterdag,
vanaf 9.00 uur tot 18.00 uur. Op zon- en wettelijke feestdagen is de retributie
niet verschuldigd en ook niet voor 9.00 uur en na 18.00 uur van maandag tot en
met zaterdag.

§3.

De retributie is verschuldigd door de titularis van de inschrijving van het voertuig.

Artikel 2:
§1.

De parkeerduur en de parkeertarieven worden vastgesteld naargelang de zone
waarin het parkeren gebeurt:

Zone 1 (zonder bewonersparkeren, tenzij voor de eigen garage)
Parkeertijd
Retributie

Straten

max. 1 uur
Tarief 1:

0,50 EUR per 20 min
1,50 EUR per uur
Tarief 2:
Halve-dagtarief: 15,00 EUR
De Tieckenstraat, Hemelingenstraat, Maastrichterstraat, Vlasmarkt
(parking achter stadhuis), Vrijthof, OLV-straat, Kloosterstraat, De
Schiervelstraat, Stationslaan, Stationsplein, Nieuwstraat (t.h.v.
voetgangerszone St-Truiderstraat en t.h.v nr. 1 tot en met 17),
Grote Markt (tussen Hondsstraat en Plein), Plein (tussen Grote
Markt en Putstraat)

Zone 2 (met bewonersparkeren)
Parkeertijd
Retributie

Straten

max. 2 uur
Tarief 1:

Eerste uur:
0,50 EUR per 20 min
1,50 EUR per uur

Tweede uur:
0,60 EUR per 20 min
1,80 EUR per uur
Tarief 2:
Halve-dagtarief: 15,00 EUR
Sint-Maternuswal, Pliniuswal, Eeuwfeestwal, Elisabethwal,
Albertwal, Achttiende-Oogstwal: binnenzijde Ring. Kastanjewal
(van Wijngaardstraat tot Begijnhof en van Luikerstraat tot
Dirikenlaan), Leopoldwal (tussen Clarissenstraat en Moerenpoort),
Moerenstraat, Kielenstraat (van GR-Museum tot Moerenpoort),
Predikherenstraat, Riddersstraat, Repenstraat, SintCatharinastraat, Brouwersstraat (t.h.v. nummers 1, 3 en 5), SintUrsulastraat, Corversstraat (van Piepelpoel tot St-Catharinastraat),
Wijngaardstraat (van Piepelpoel tot Koolkuil), Koolkuil,
Minderbroedersstraat, Sint-Lutgartstraat, Sint-Jansstraat (van
Minderbroedersstraat tot Looiersstraat), Putstraat, Plein (tussen
Putstraat en St-Jansstraat), Kattenstraat (t.h.v. Regulierenplein),
Regulierenplein, Jekerstraat, Luikerstraat (t.h.v. Jekerstraat),
Looiersstraat, Herckenrodestraat (t.h.v. pleintje), Jaminéstraat
(tussen Leopoldwal en Stationsplein), Leopoldwal (tussen
Clarissenstraat en Maastrichterstraat).

Zone 3 (met bewonersparkeren)
Parkeertijd
Retributie

Straten

max. 1 uur
Tarief 1:

0,50 EUR per 20 min
1,50 EUR per uur
Tarief 2:
Halve-dagtarief: 15,00 EUR
Parking langs stadsarchief (westzijde Vermeulenstraat)

§2.

De zone waar het parkeren enkel toegelaten is met gebruik van de parkeerschijf,
met uitzondering voor bewonersparkeren.
Straten: Luikersteenweg (tussen rotonde Wijkstraat en CC de Velinx), parking
tussen Wijkstraat en Luikersteenweg (rotonde Luikersteenweg-Wijkstraat), Dijk
(tussen CC de Velinx en OCMW Tongeren), Albertwal Buitenzijde Ring,
Koninksemsteenweg (tussen Ring en Kogelstraat), Elisabethwal Buitenzijde Ring,
Kogelstraat, St-Truidersteenweg (tussen Ring en De Schaetzengaerde),
Beukenbergweg, Watertorenstraat, Hasseltsesteenweg (tussen Ring en
Kanjelstraat), Keversstraat, Bilzersteenweg (tussen Ring en
Cesarlaan/toegangsweg kerkhof), Pliniuswal Buitenzijde Ring, St-Maternuswal
Buitenzijde Ring, Elfde Novemberwal Buitenzijde Ring, Sacramentstraat,
Aniciuspark, Achttiende Oogstwal Buitenzijde Ring, Driekruisenstraat (tussen
Sacramentstraat en Verenigde Natiënlaan), Zagerijstraat, Henisstraat (tussen
Stationslaan en Radiostraat), Radiostraat, Verbindingsstraat (tussen Henisstraat
en Verbindingsstraat nummer 32), openbare weg tussen Raperiestraat en
Henisstraat (langs MC St-Jozef), Elderseweg (pleintje t.h.v. huisnummers 2-14).

§3.

Residentieel parkeren.
Het parkeren in Begijnhof (Bredestraat, Onder De Linde, Sint-Rosastraat, SintUrsulastraat, Sint-Jozefsstraat, Slachthuisstraat, Brouwersstraat (excl. t.h.v.
nummers 1, 3 en 5)), Nieuwstraat (excl. t.h.v. voetgangerszone St-Truiderstraat
en t.h.v. nr. 1 tot en met 17), Schuttersgang, Agnetenberg, Leopoldwal (van
Kielenstraat tot aan het wandelpad Middeleeuwse Muur) en Elfde Novemberwal
(doodlopende segmenten t.h.v. St-Maternuswal en Achttiende Oogstwal) is enkel
toegestaan voor bewoners met een bewonerskaart.

Artikel 3:
§1.

De retributie moet betaald worden op het ogenblik van het parkeren en dit door
het inbrengen van muntstukken in de parkeerautomaten, overeenkomstig de
instructies vermeld op de toestellen. Het ticket dat uit de parkeerautomaat komt
moet zichtbaar achter de voorruit van het voertuig worden geplaatst,
overeenkomstig artikel 27 van de Wegcode (KB van 1 december 1975).

§2.

De gebruiker heeft steeds de mogelijkheid om voor een halve-dag biljet (tarief 2)
te kiezen:
1) 15,00 EUR voor de voormiddag, zijnde van 09.00 uur tot 13.30 uur
2) 15,00 EUR voor de namiddag, zijnde van 13.30 uur tot 18.00 uur
Deze keuze blijkt uit het feit dat er geen gebruik gemaakt wordt van de
mogelijkheden vermeld in artikel 3§1. De uitnodiging tot het betalen van de
retributie wordt gericht aan de houder van de nummerplaat van het betrokken
voertuig.

§3.

a) Wanneer bij toezicht geen geldig parkeerticket wordt aangetroffen, of wanneer
de parkeertijd vermeld op het parkeerticket verstreken is, wordt de houder van de
nummerplaat geacht te kiezen voor het vaste tarief (zie art 3§2). Een parkeerticket is slechts geldig in de parkeerzone waarvoor het wordt afgeleverd.
b) Indien de gemeentelijke parkeerkaart onvoldoende zichtbaar, niet aanwezig of
omgedraaid is of indien de normale maximum parkeerduur wordt overschreden,
wordt hiervoor een retributie uitgeschreven, bepaald in artikel 3§2.

Artikel 4:
De retributie is niet verschuldigd:
§1.

Voor houders van andersvalidenkaarten, gedurende maximum twee uren in
parkeerzones 1, 2 en 3 (artikel 2§1) op voorwaarde dat de voornoemde kaart
conform artikel 27 van de Wegcode (KB van 1 december 1975) duidelijk zichtbaar
wordt aangebracht. De gebruiker van de parkeerplaats is verplicht zijn
aankomsttijd aan te duiden op de parkeerschijf en deze samen met de
andersvalidenkaart, zichtbaar en leesbaar, aan te brengen achter de voorruit van
het voertuig overeenkomstig artikel 27 van de Wegcode (KB van 1 december
1975).

§2.

Voor dienstvoertuigen van de stad Tongeren, het OCMW Tongeren, de politiezone
Tongeren-Herstappe en voor voertuigen van het Agentschap Wegen en Verkeer en
het Departement Mobiliteit & Openbare Werken in uitoefening en voor de duur van
hun opdracht.

§3.

In afwijking van het bepaalde in artikel 1§1 is er voor het half uur, dat aanvangt
op het ogenblik dat het voertuig op de betaalparkeerplaats geparkeerd wordt,
geen retributie verschuldigd, op voorwaarde dat de betrokken bestuurder het
ticket voor gratis parkeren, te verkrijgen aan de parkeerautomaat, gedurende de
toegestane parkeerduur zichtbaar achter de voorruit plaatst overeenkomstig
artikel 27 van de Wegcode (KB van 1 december 1975). Men mag dit ticket voor
gratis parkeren niet combineren met een ander parkeerticket. Het gebruik van een
ticket voor gratis parkeren is beperkt tot een per periode van een halve dag zoals
beschreven in artikel 3§2.

§4.

Voor de houder van de bewonerskaart, afgeleverd volgens het retributiereglement
inzake bewonersparkeren en gemeentelijke parkeerkaarten, te gebruiken in de op
de bewonerskaart vermelde zone of op het openbaar domein voor de eigen
garagepoort.

§5.

Voor de houder van de gemeentelijke parkeerkaart voor (para)medische
beroepen, afgeleverd volgens het retributiereglement inzake bewonersparkeren en
gemeentelijke parkeerkaarten. Deze parkeerkaart voorziet een onbeperkte
parkeerduur in de zone waarbij de houder van de (para)medische parkeerkaart
zijn praktijk gevestigd is, een maximale parkeerduur van één uur binnen de
straten vermeld in artikel 2§1 (parkeerzone 1) en artikel 2§3, en een maximale
parkeerduur van twee uren binnen de straten vermeld in artikel 2§1 (parkeerzone
2). Deze parkeerduur moet controleerbaar zijn door het gelijktijdig gebruik van
de parkeerkaart en de parkeerschijf. Indien deze vermelde parkeerduur wordt
overschreden of indien er geen of geen geldig gebruik gemaakt wordt van de
parkeerschijf en/of parkeerkaart, is hiervoor een retributie verschuldigd bepaald in
artikel 3§2.
Voor de houder van de gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers en
mantelzorgers,
afgeleverd
volgens
het
retributiereglement
inzake
bewonersparkeren en gemeentelijke parkeerkaarten. Deze parkeerkaart voorziet
een maximale parkeerduur van één uur binnen de straten vermeld in artikel 2§1
(parkeerzone 1) en artikel 2§3, een maximale parkeerduur van twee uren binnen
de straten vermeld in artikel 2§1 (parkeerzone 2) en een maximale parkeerduur
van vier uren binnen de straten vermeld in artikel 2§2. Deze parkeerduur moet
controleerbaar zijn door het gelijktijdig gebruik van de parkeerkaart en de
parkeerschijf. Indien deze vermelde parkeerduur wordt overschreden of indien er
geen of geen geldig gebruik gemaakt wordt van de parkeerschijf en/of
parkeerkaart, is hiervoor een retributie verschuldigd bepaald in artikel 3§2.

Voor de houder van de gemeentelijke parkeerkaart voor een garage of inrit,
afgeleverd volgens het retributiereglement inzake bewonersparkeren en
gemeentelijke parkeerkaarten. Deze parkeerkaart voorziet – indien de
plaatsgesteldheid dit toelaat - een onbeperkte parkeerduur op het openbaar
domein voor de garage of inrit. Indien er geen of geen geldig gebruik gemaakt
wordt van de parkeerkaart, is hiervoor een retributie verschuldigd bepaald in
artikel 3§2 en artikel 6.
§6.

Voor de plaatsing van voertuigen door firma’s die privéwerkzaamheden uitvoeren,
geldt het belastingsreglement op inname van openbaar domein. Deze plaatsing
moet vooraf de toelating bekomen van het College van Burgemeester en
Schepenen. De toelating tot inname van openbaar domein moet vervolgens
zichtbaar en leesbaar achter de voorruit van het voertuig geplaatst worden.

§7.

Voor een elektrisch voertuig dat geparkeerd staat ter hoogte van een op openbaar
domein geplaatste laadpaal, en waarvan de batterij aan het opladen is aan deze
laadpaal. De parkeerplaatsen voorbehouden voor het opladen van elektrische
voertuigen mogen enkel worden ingenomen door elektrische voertuigen voor de
duur van het opladen van het voertuig. Indien de stekker van het elektrische
voertuig niet in het stopcontact zit of het elektrische voertuig na het volledig
opladen de parkeerplaats niet verlaat, geldt een retributie zoals hieronder
bepaald.
De retributie wordt als volgt vastgesteld:
a) Gratis parkeren voor elektrische voertuigen gedurende het opladen van het
voertuig;
b) Een forfaitair bedrag van 15,00 EUR per halve dag (zijnde van 00.00 uur
tot 12.00 uur, en van 12.00 uur tot 24.00 uur) wanneer de richtlijnen
inzake het gebruik van de parkeerplaatsen voorbehouden voor het opladen
van elektrische voertuigen niet worden nageleefd.
De retributie is steeds verschuldigd, 24 uur op 24, ook op zon- en feestdagen.

Artikel 5:
De bestuurder kan geen bezwaar indienen wanneer hij, niettegenstaande een betaalde
retributie, toch niet mag parkeren om redenen vreemd aan de wil van het stadsbestuur
of in geval van evacuatie van het voertuig bij politiebevel.
Hoofdstuk II: parkeren op plaatsen met een beperkte parkeertijd
Artikel 6:
De retributie voor het parkeren op plaatsen met een beperkte parkeertijd, voor de
periode tussen 09.00 uur en 18.00 uur (behalve op zon- en feestdagen) wordt als volgt
ingesteld:
a) Gratis voor de maximale duur die toegelaten is volgens de verkeersborden.
b) Een bedrag van 15,00 EUR per halve dag (de voormiddag, zijnde van 09.00 uur
tot 13.30 uur, en de namiddag, zijnde van 13.30 uur tot 18.00 uur) voor elke
periode die langer is dan de maximale duur die toegelaten is volgens de
verkeersborden.
Voor het vaststellen van de toegelaten parkeerduur is de gebruiker van de parkeerplaats
verplicht zijn aankomsttijd aan te duiden op de parkeerschijf en deze zichtbaar en
leesbaar aan te brengen achter de voorruit van het voertuig overeenkomstig artikel 27
van de Wegcode.
Artikel 7:

De retributie bepaald in artikel 6b is niet verschuldigd:
§1.

Voor dienstvoertuigen van de stad Tongeren, het OCMW Tongeren en de
politiezone Tongeren-Herstappe en voor voertuigen van het Agentschap Wegen en
Verkeer in uitoefening en voor de duur van hun opdracht.

§2.

Voor houders van een door de gemeente uitgereikte officiële parkeerkaart mits
deze zichtbaar aangebracht wordt achter de voorruit van het voertuig,
overeenkomstig artikel 27 van de Wegcode (KB van 1 december 1975).

§3.

Voor de plaatsing van voertuigen door firma’s die privéwerkzaamheden uitvoeren,
geldt het belastingsreglement op inname van openbaar domein. Deze plaatsing
moet vooraf de toelating bekomen van het College van Burgemeester en
Schepenen. De toelating tot inname van openbaar domein moet vervolgens
zichtbaar en leesbaar achter de voorruit van het voertuig geplaatst worden.

§4.

Voor een elektrisch voertuig dat geparkeerd staat ter hoogte van een op openbaar
domein geplaatste laadpaal, en waarvan de batterij aan het opladen is aan deze
laadpaal. De parkeerplaatsen voorbehouden voor het opladen van elektrische
voertuigen mogen enkel worden ingenomen door elektrische voertuigen voor de
duur van het opladen van het voertuig. Indien de stekker van het elektrische
voertuig niet in het stopcontact zit of het elektrische voertuig na het volledig
opladen de parkeerplaats niet verlaat, geldt een retributie zoals hieronder
bepaald.
De retributie wordt als volgt vastgesteld:
a) Gratis parkeren voor elektrische voertuigen gedurende het opladen van het
voertuig;
b) Een forfaitair bedrag van 15,00 EUR per halve dag (zijnde van 00.00 uur
tot 12.00 uur, en van 12.00 uur tot 24.00 uur) wanneer de richtlijnen
inzake het gebruik van de parkeerplaatsen voorbehouden voor het opladen
van elektrische voertuigen niet worden nageleefd.
De retributie is steeds verschuldigd, 24 uur op 24, ook op zon- en feestdagen.

Artikel 8:
De door de stad Tongeren aangestelde parkeerwachten zijn gemachtigd vaststellingen in
het kader van dit retributiereglement uit te voeren, in het bijzonder de eventuele
miskenning van de retributieverplichting door de bestuurders vast te stellen.
Artikel 9:
Dit besluit vervangt het besluit van 25 april 2016 met ingang van 11 juli 2017.
Artikel 10:
Dit besluit zal voor kennisgeving naar de betrokken diensten en aan de toezichthoudende
overheid toegezonden worden.
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