Retributie op parkeren
(gemeenteraad 18/12/2013)
Artikel 1
Gemeente Berlare heft, van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019, een retributie op het
parkeren van een motorvoertuig op de gemeentelijke parking, gelegen langsheen de Donklaan tussen
de huisnummers 148 en 150.
Artikel 2
Dit reglement geldt op voornoemde parking vanaf 10 tot 12 uur en van 14 tot 20 uur zonder
beperking van de parkeertijd, alle dagen, weekends- en feestdagen inbegrepen.
Artikel 3
De retributie is vooraf betaalbaar door inbreng van de daartoe geschikte muntstukken in de
parkeerapparaten.
De bestuurder kan parkeren tegen betaling van:
a)
ofwel een tarief van 1,00 euro per uur (incl. btw) met een minimum van 1,00 euro op de
toestellen aangeduid als ‘tarief 1’;
b)
ofwel een retributie van 7,00 euro per dag (incl. btw) geldend voor de ganse dag aangeduid op
het parkeerticket en op de toestellen aangeduid als ' tarief 2 ' - lang parkeertarief.
Artikel 4
De betaling kan gebeuren hetzij met stukken van 0,10 euro, 0,20 euro, 0,50 euro, 1,00 euro en 2,00
euro, hetzij met een speciale elektronische betaalkaart van het type proton beheerd door NV Banksys.
Het bewijs van betaling of het parkeerticket dient zichtbaar aan de binnenkant van het voertuig voor
de voorruit geplaatst te worden.
Artikel 5
Het gebruik van een parkeermeter geeft enkel recht tot parkeren gedurende de gekozen tijd. De
betaling van de retributie geeft geen aanleiding tot enig recht of toezicht. Het parkeren gebeurt
steeds op eigen risico.
Artikel 6
De gebruiker van een parkeermeter zal geen bezwaar kunnen indienen wanneer hij, niettegenstaande
het betalen van een retributie, toch niet kan parkeren om een reden vreemd aan de wil van het
bestuur of ingeval van verplichte evacuatie van de voertuigen op bevel van de politie.
Artikel 7
Het parkeren van een motorvoertuig op een parkeerplaats waarvoor werd betaald conform art.3 van
dit reglement gebeurt steeds op risico van de gebruiker of van diegene die burgerlijk verantwoordelijk
is. Het parkeergeld geeft enkel recht op parkeren, maar geeft de gebruiker geen enkel recht op
bewaking. Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welk feit,
dat beschadiging of verlies van het geparkeerde voertuig zou voor gevolg hebben.
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Artikel 8
Zijn vrijgesteld van de betaling van de retributie:
a)
de mindervalide die zijn voertuig zelf bestuurt, of de persoon die een mindervalide vervoert,
wanneer de speciale kaart voor mindervalide, afgeleverd door het bevoegd organisme
aangeduid door het Ministerie van Verkeerswezen aan de binnenkant van het voertuig achter de
voorruit is aangebracht;
b)
de dienstwagens van de Lokale Politie als dusdanig aangeduid;
c)
de dienstwagens van het gemeentebestuur Berlare als dusdanig aangeduid.
Artikel 9
Wie geen parkeerticket kan voorleggen, wordt verondersteld gekozen te hebben voor 'tarief 2 langparkeertarief' en wordt in der minne verzocht de retributie van 7,00 euro (incl. btw) aan de
gemeente te voldoen.
Artikel 10
Bij gebrek aan betaling in der minne wordt de retributie ingevorderd bij wijze van burgerlijke
rechtsvordering.
Artikel 11
Afschriften van deze beslissing zullen aan de toezichthoudende overheid worden overgemaakt.
* * *
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