UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 30 december 2013

Aanwezig: Hermans Luc - schepen-voorzitter
Vos Eric - burgemeester
Stijnen Francis, Segers Peter, Wittebolle Astrid, Anaf Hannes, Debondt Luc, Boogers Marc - schepenen
Op de Beeck Luc - Schepen-OCMW voorzitter
Meeus Paul, Gevers Dimitri, Brentjens Erwin, Otten Toon, Der Kinderen Annemie, Van de Poel Katrien, Decoster Renaat, De
Wilde Tine, Van Lommel Reccino, De Coninck Katleen, Mathé Pascale, Van Damme Marc, de Jong Vera, Starckx Wannes,
Breugelmans Stef, Van Geirt Willy, Van Litsenborg Guy, Roes Peter, Grooten Eddy, Driesen Josiane, Vermeijen Danny, Van
Otten Jan, Van Heupen Nic - raadsleden
Buijs Filip - secretaris
Verontschuldigd: Gladiné Pierre, Moelans Paul, Guedon John, Versmissen Tom - raadsleden

Goedkeuring te hechten aan het retributiereglement op het gebruik van verkeerssignalisatie voor tijdelijk
parkeerverbod.
Samenvatting
De gemeenteraad van de stad Turnhout hecht zijn goedkeuring aan het retributiereglement op het gebruik van
verkeerssignalisatie voor tijdelijk parkeerverbod.
Motivering
Juridische grond
- de bepalingen van het Gemeentedecreet
- het in het college van burgemeester en schepenen van 28 juni 2012 goedgekeurde reglement op de
invordering van niet-fiscale schuldvorderingen en eventuele latere wijzigingen en aanvullingen terzake.
Argumentatie
De financiële toestand van de stad Turnhout vergt de invoering van alle rendabele retributies.
Het privaat gebruik van openbare parkeerplaatsen moet worden beperkt. Parkeerplaatsen die worden vrijgehouden
mogen enkel worden gebruikt voor het doel waarvoor het parkeerverbod werd toegestaan. Tijdens momenten
waarop de parkeerplaatsen niet nodig zijn, mogen deze niet gebruikt worden om eigen voertuigen te plaatsen.
Tijdelijk parkeerverbod wordt enkel toegestaan voor de periode waarin het parkeerverbod noodzakelijk is. In
bepaalde gevallen waarbij om parkeerverbod wordt gevraagd, is het niet mogelijk om te parkeren in de straat
zonder de doorgang te versperren. In deze gevallen moet de straat volledig worden afgesloten. Dit kan onder
andere voorkomen in smalle straten. Er wordt voorgesteld om ook hiervoor een retributie aan te rekenen.
Bij het plaatsen van obstakels op de openbare weg is is degene die het obstakel veroorzaakt verplicht om de nodige
signalisatie te voorzien volgens de hiervoor afgeleverde vergunnung. Indien de veroorzaker van de hinder geen of
onvoldoende signalisatie aanbrengt is de wegbeheerder verplicht om de nodige signalisatie aan te brengen.
Besluit
De gemeenteraad beslist om het retributiereglement op het gebruik van verkeerssignalisatie voor tijdelijk
parkeerverbod goed te keuren.
Retributiereglement op het gebruik van verkeerssignalisatie voor tijdelijk parkeerverbod
Artikel 1: voorwerp van de retributie
Met ingang van 1 januari 2014 en voor een periode eindigend op 31 december 2019, wordt ten voordele van de
stad een retributie ingevoerd voor het gebruik van verkeerssignalisatie voor het tijdelijk vrijhouden van
parkeerplaatsen of voor het afsluiten van een straat.

Artikel 2 : schuldenaar
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
Artikel 3 : tarief
De retributie wordt berekend op basis van de aard en de periode van het aangevraagde parkeerverbod.
Het bedrag van de retributie per aanvraag voor het gebruik van verkeerssignalisatie ten behoeve van het tijdelijk
vrijhouden van parkeerplaatsen, gebracht en teruggebracht door het gemeentepersoneel, bedraagt:
- 40 euro van 1 dag tot 1 week
- 12 euro per bijkomende begonnen week.
Het bedrag van de retributie per aanvraag voor het gebruik van verkeerssignalisatie ten behoeve van tijdelijk
parkeerverbod waarbij de straat tijdelijk wordt afgesloten, gebracht en teruggebracht door het
gemeentepersoneel, bedraagt:
- 50 euro van 1 dag tot 1 week
- 25 euro per bijkomende begonnen week.
Voor het aanvragen van wijzigingen en verlengingen van het tijdelijk parkeerverbod is een retributie verschuldigd
van 5 euro. Wijzigingen waarbij de totale duur van het tijdelijk parkeerverbod wordt verkort, zijn vrijgesteld van deze
bijkomende retributie.
Artikel 4 : wijze van inning
De verschuldigde retributie is betaalbaar binnen de dertig dagen na de toezending van de vordering.
Artikel 5: vrijstellingen
De nutsmaatschappijen zijn vrijgesteld van deze retributie op voorwaarde dat zij zelf de nodige signalisatie
plaatsen. Deze signalisatieborden en de plaatsing ervan moet voldoen aan de wettelijke vereisten.
De gemeenteraad stemde met 24 stemmen op 31 stemmers nl. van de heer Luc Hermans – voorzitter-schepen, de
heer Eric Vos – burgemeester, de heer Francis Stijnen, de heer Peter Segers, mevrouw Astrid Wittebolle, de heer
Hannes Anaf, de heer Luc Debondt en de heer Marc Boogers – schepenen, de heer Dimitri Gevers, de heer Erwin
Brentjens, de heer Toon Otten, mevrouw Annemie Der Kinderen, mevrouw Katrien Van de Poel, mevrouw Tine De
Wilde, mevrouw Pascale Mathé, mevrouw Vera De Jong, de heer Wannes Starckx, de heer Stef Breugelmans, de
heer Willy Van Geirt, de heer Guy Van Litsenborg, de heer Peter Roes, mevrouw Josiane Driesen, de heer Jan Van
Otten en de heer Nic Van Heupen - raadsleden.
Er waren 7 onthoudingen nl. van de heer Paul Meeus, de heer Renaat Decoster, de heer Reccino Van Lommel,
mevrouw Katleen De Coninck, de heer Marc Van Damme, de heer Eddy Grooten en de heer Danny-Spock
Vermeijen – raadsleden.
Opvolging
Origineel
Kopie
Communicatie
Huisstijl
Beroep

Aldus gedaan en gedelibereerd in de zitting van de gemeenteraad van de stad Turnhout op datum als boven.
g. Buijs Filip
secretaris

g. Hermans Luc
schepen-voorzitter
voor eensluidend uittreksel

Turnhout, 7-1-2014
Voor de burgemeester :
De gedelegeerde beambte,
(machtiging 27/10/2011 art. 126-4° n.g.w.)

Filip Buijs
stadssecretarisie

