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Beknopte samenvatting
De gemeenteraad van de stad Turnhout beslist het retributiereglement op het parkeren goed te keuren
voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025. De tarieven zijn niet gewijzigd. De
zone betalend parkeren en de blauwe zone werden geactualiseerd.

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad van de stad Turnhout beslist het retributiereglement op het parkeren goed te keuren
voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.
Juridische grond
 Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikels 40, 41 en
177, en latere wijzigingen.
 Ministerieel Besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart.
 Decreet van 9 juni 2010 houdende de invordering van parkeerheffingen door parkeerbedrijven.
 Ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap.
 Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, artikelen 10/1 tot en met 10/3.
 KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en
van het gebruik van de openbare weg ( wegcode ), artikel 27.
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Argumentatie
In het centrum van de Stad Turnhout is een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar. De
verkeersdruk is sterk toegenomen waardoor allerlei diensten en het commerciële centrum minder
toegankelijk worden voor het publiek. Om de parkeerrotatie te bevorderen, werd een zone betalend
parkeren en een blauwe zone ingevoerd en werden de parkeertarieven gekoppeld aan de parkeerduur
om parkeerders te sensibiliseren tot een correct en adequaat gebruik van de parkeerfaciliteiten waarbij
een zo kort mogelijke parkeerduur gestimuleerd wordt. Om de controle op deze beperkte parkeerduur te
optimaliseren is het aangewezen parkeerautomaten te gebruiken. In zones waar de parkeerdruk lager is,
is de blauwe zone van toepassing.
Het beschikbaar stellen van parkeerplaatsen en de controle op de parkeerduur wegen door op de
gemeentefinanciën. Het is wenselijk dat daar een dergelijke retributie voor wordt gevestigd.
De wetgever biedt de mogelijkheid om voor gelijk welke doelgroep en overeenkomstig de modaliteiten
die zij zelf bepalen in hun reglementen, parkeerkaarten uit te reiken.
Omwille van het feit dat de inwoners van Turnhout via de algemene dienstenbelasting reeds bijdragen tot
de kosten en lasten van de stad, is het billijk is om hen, onder bepaalde voorwaarden, een gratis eerste
bewonerskaart of gratis bezoekerskaarten ter beschikking te stellen.
Om autodelen te stimuleren wordt er voor deze voertuigen, onder bepaalde voorwaarden, een gratis
gemeentelijke parkeerkaart toegekend.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Budgetcode: 7020000/OMG/0220.

Besluit
Artikel 1
voorwerp van de retributie
Met ingang vanaf 1 januari 2020 en voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt ten behoeve
van de stad Turnhout een retributie ingesteld voor het parkeren van een motorvoertuig binnen de zone
betalend parkeren en binnen de blauwe zone.
De zone betalend parkeren wordt afgebakend door zoneborden en bestaat uit de volgende straten:
Korte Gasthuisstraat, Gasthuisstraat, Herentalsstraat, Druivenstraat, Graatakker tussen Herenstalsstraat
en Utopolis, Witte Weverspoort, Otterstraat, Patersstraat, Baron Frans Du Fourstraat, Zegeplein,
Warandestraat, ’t Muurke, Renier Sniedersstraat, Sint-Antoniusstraat, Korte Begijnenstraat,
Gemeentestraat, De Merodelei tussen O.L.Vrouwstraat en Zeshoek, Victoriestraat, Deken Adamstraat,
Dierckxstraat, Stationstraat, Beekstraat, Pieter De Nefstraat, Molenstraat, Kerkstraat, Corbeelstraat,
Kerkplein, Wezenstraat, Begijnenstraat, Kasteeldreef, Broederstraat, Kasteelplein, Kasteelstraat,
Leopoldstraat, Fabriekstraat, Vianenstraat, Vogelzang, Grote Markt, Luizenpoort, Bloemekensgang,
Kursaalpoort, P.J. Brepolsplein, Tweetorentjesplein, Turnovatoren, Academieplein, Dessauerplein,
Driezenstraat, Hofpoort, Jacobsmarkt.
Parking Muylenberg, Veldstraat, Sint-Jozefstraat.
Parking Patersstraat, Parking Lindekensstraat, Parking Loechtenberg, Parking Hannuit, Rubensstraat
tussen Eigenaarsstraat en Apostoliekenstraat, Korte Vianenstraat, Apostoliekenstraat, Eigenaarsstraat,
Patriottenstraat, Lokerenschuif, Jacob Smitsstraat, Emiel Verreesstraat, Vlamingenstraat, Heilig
Hartstraat, Kruishuisstraat, Spoorwegstraat, Hannuitstraat, Begijnendreef, Beukstraat, Kastanjestraat,
Eikstraat, Lindestraat, Sint Beggaplein, Meirstraat, Wouwerstraat, Oude Vaartstraat, Koning Albertstraat,
Vredestraat, Lindekensstraat, Nieuwstad, Nijverheidsstraat, Schoolstraat, Klinkstraat, Akkerpad,
Bentelstraat, Kwakkelstraat tussen Otterstraat en Kerkhofweg, Tikkenhaan, Lillokenstraat,
Draaiboomstraat, Maaldersstraat, Hofstraat, Mermansstraat, Korte Mermansstraat tussen Mermansstraat
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en Grimstedestraat, Korte Veldstraat, Hendrik Conscienscestraat, Nonnenstraat, Grimstedestraat,
Raamveld.
Koningin Elisabethlei, Sint Pietersstraat, Driekuilenstraat, Beirenmolenstraat, Groenplein, Gasstraat, Korte
Albertstraat.
De stationsparkings met toegang vanaf: De Merodelei – Guldensporenlei - Renier Sniedersstraat Stationstraat.
De retributie in de zone met betalend parkeren, geldt per motorvoertuig.
De retributie kan voldaan worden door:
het gebruik van een geldige gemeentelijke parkeerkaart;
of te kiezen voor Tarief 1;
of te kiezen voor Tarief 2.

De blauwe zone met beperkte parkeertijd wordt afgebakend met zoneborden en bestaat uit
volgende straten:
Hollandsestraat, Jachthoornstraat, Valkeniersstraat, Veldekensstraat, Tichelarijstraat, Mattenstraat,
Guldensporenlei, Nieuwe Kaai van Guldensporenlei tot Karel Oomsstraat, Harmoniestraat, Dokter Nand
Peetersstraat, Bouwschen Pad, Antoine Coppenslaan, Karel Oomsstraat, Diksmuidestraat, Prinsenstraat,
Gildenstraat, Tramstraat, Onze-Lieve-Vrouwstraat, Kadasterstraat, Zandstraat, Peter Benoitstraat,
Duinenstraat, Tuinstraat, De Merodelei van O.L.Vrouwstraat tot Steenweg op Antwerpen.
Steenweg op Gierle van Spoorwegstraat tot Ring, Jozef Simonslaan, Boerenkrijglaan, Korenbloemstraat,
Pater Verschuerenstraat, Koningslaan, Klaproosstraat, Meibloemstraat, Voldersstraat, Gierledreef, Nieuwe
Erven, Lokerenstraat, Boomstraat, Bergstraat, Volksplein, Campus Blairon, Kroonstraat, Bevrijdingsstraat,
Lotelingenstraat, Verbindingsstraat, Racingstraat, Albertaplein, Swat Engelenstraat, Unionstraat,
Excelsiorstraat, Soldatenpad, Rekrutenhof, Kongoplein, Bareelstraat, Prinsessenstraat, Oud-Strijderslaan.
Lakenweverstraat, Vuurkruisenstraat, Spoorwegstraat van Lakenweverstraat tot Patriottenstraat,
Broekstraat, Plantijnstraat, Kantwerkstraat, Ieperstraat, Parklaan nrs. 17 en 19, Gevartiusstraat,
Driedostraat, Catharina Beermansstraat, Albert Van Dyckstraat, Kasteelloop, Trempt, Schildpad,
Kruisbergstraat, Jacob Van Arteveldestraat, Jan Breydelstraat, Ijzerstraat, Rivierstraat, Franz
Joostenstraat.
De retributie in de blauwe zone geldt per motorvoertuig.
De retributie kan voldaan worden door:
het gebruik van een geldige gemeentelijke parkeerkaart;
of het gebruik van de blauwe parkeerschijf;
of te kiezen voor Tarief 2.
Artikel 2
Gemeentelijke parkeerkaarten – soort en tarief
De gemeentelijke parkeerkaarten worden uitgereikt volgens de bepalingen van het ‘Reglement van intern
bestuur voor de uitreiking van de gemeentelijke parkeerkaart’.
De retributie valt ten laste van de titularis.
Het bedrag van de retributie wordt betaald aan de financieel directeur of zijn aangestelde bij het
afleveren van de parkeerkaart.
Het gebruik en de retributie gevestigd op de aflevering van de verschillende modellen parkeerkaarten,
dient in overeenstemming te zijn met volgende bepalingen:
Artikel 2.1: gemeentelijke parkeerkaart werknemers, werkgevers en zelfstandigen, hier verder
‘werkerskaart’ genoemd
Er wordt een retributie gevestigd op de aflevering van een ‘werkerskaart’. In afwijking van artikels 3, 4
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en 5 kunnen bestuurders die houder zijn van een geldige ‘werkerskaart’, mits voorlegging van deze kaart
op een zichtbare plaats, zonder verdere betaling van parkeerretributies parkeren.
Het bedrag van de retributie voor het afleveren van een ‘werkerskaart’ wordt vastgesteld als volgt: 25
euro per maand of 250 euro voor een jaar.
Een bijkomend recht van 4 euro is verschuldigd voor het bekomen van een duplicaat, ongeacht de reden
van aflevering ervan.
De ‘werkerskaart’ is enkel geldig voor de 2 motorvoertuigen waarvan de nummerplaat op de kaart
vermeld is.
De ‘werkerskaart’ is geldig op alle dagen van de week, zonder parkeerduurbeperking.
De ‘werkerskaart’ is geldig in de zone met betalend parkeren en in de blauwe zone, met uitzondering
van:
 de stationsparkings, met toegang via Guldensporenlei, De Merodelei, Renier Sniedersstraat en
Stationstraat.
 de straten met het hoogste uurtarief namelijk:
o Warandestraat;
o Renier Sniedersstraat;
o Gemeentestraat;
o Sint Antoniusstraat;
o Victoriestraat;
o Korte Gasthuisstraat tussen Deken Adamsstraat en Gasthuisstraat;
o Otterstraat tussen Grote Markt en Draaiboomstraat;
o Patersstraat;
o De Merodelei tussen spoorweg en Zeshoek.
Artikel 2.2: gemeentelijke parkeerkaart doelgroep verzorgers, hier verder ‘verzorgerskaart’ genoemd
In afwijking van artikels 3, 4 en 5 kunnen bestuurders die houder zijn van een geldige ‘verzorgerskaart’,
mits voorlegging van deze kaart op een zichtbare plaats, gratis parkeren in de zone waar de retributie op
het parkeren in Turnhout geldt: betaalzone en blauwe zone.
De ‘verzorgerskaart’ wordt gratis afgeleverd.
Een bijkomend recht van 4 euro is verschuldigd voor het bekomen van een duplicaat, ongeacht de reden
van de aflevering ervan.
De ‘verzorgerskaart’ is enkel geldig voor het motorvoertuig waarvan de nummerplaat op de kaart vermeld
is.
De ‘verzorgerskaart’ is geldig op alle dagen van de week.
De ‘verzorgerskaart’ is geldig voor een maximum parkeerduur van 1 uur per locatie.
Het aankomstuur moet kenbaar gemaakt worden door middel van de wettelijke parkeerschijf conform de
artikels 27.1.1 en 27.1.2 van de wegcode.
De ‘verzorgerskaart’ is geldig in de gehele zone waar de retributie op het parkeren te Turnhout geldt.
Artikel 2.3: bewonerskaart
Er wordt een retributie gevestigd op de aflevering van een bewonerskaart. In afwijking van artikels 3, 4
en 5 kunnen bestuurders die houder zijn van een geldige bewonerskaart, mits voorlegging van deze op
een zichtbare plaats, zonder verder betaling van parkeerretributies parkeren binnen de toegewezen
bewonerszone.

4/13

Het bedrag van de retributie voor aflevering van een bewonerskaart wordt vastgesteld als volgt: gratis
voor de eerste kaart, 125 euro voor een tweede kaart met een geldigheidsduur van 1 jaar of 12,5 euro
voor een periode van 1 maand.
Een bijkomend recht van 4 euro is verschuldigd voor het bekomen van een duplicaat, ongeacht de reden
van de aflevering ervan.
De bewonerskaart is geldig voor het motorvoertuig waarvan de nummerplaat op de kaart vermeld is.
De bewonerskaart is geldig op alle dagen van de week, zonder parkeerduurbeperking.
Voor wat betreft de bewonerszones A, B, C, D, E, G en H is de bewonerskaart enkel geldig in de straten
van de haar toegewezen bewonerszone, volgens de onderstaande tabel.
Voor wat betreft de bewonerszone F is de bewonerskaart geldig in de straten van de bewonerszones A,
B, C, D en F, zoals vermeld in onderstaande tabel.
Bewonerszone Straten
Parking Hannuit, Zegeplein, Warandestraat, ’t Muurke, Renier Sniedersstraat, Sint
Antoniusstraat, Gemeentestraat, Leopoldstraat, Wezenstraat, Kasteeldreef, Kasteelstraat,
Kasteelplein, Broedersstraat, Hannuitstraat, Begijnenstraat, Begijnendreef, Beukstraat,
Kastanjestraat, Eikstraat, Lindestraat, Sint Beggaplein, Meirstraat, Wouwerstraat, Oude
Vaartstraat, Koning Albertstraat, Korte Albertstraat, Korte Begijnenstraat, Gasstraat,
Groenplein, Sint Pieterstraat, Driekuilenstraat, Beirenmolenstraat, Koningin Elisabethlei,
Begijnhof, Jacobsmarkt, Steenweg op Oosthoven tussen Koningin Elisabethlei en
Mesesstraat,
De stationsparkings met toegang via: Guldensporenlei - De Merodelei - Renier
Sniedersstraat - Stationstraat.
Parking Patersstraat, Parking Lindekensstraat, Patersstraat, Baron Frans Du Fourstraat,
Vredestraat, Lindekensstraat, Nieuwstad, Nijverheidsstraat, Schoolstraat, Klinkstraat,
Akkerpad, Bentelstraat, Maasstraat.

A

B

C

D

E

Parking Muylenberg, Herentalsstraat, Druivenstraat, Graatakker (tussen Herentalsstraat
en Duifhuisstraat), Otterstraat, Deken Adamsstraat, Beekstraat, Pieter De Nefstraat,
Fabriekstraat, Veldstraat, Sint Jozefstraat, Apostoliekenstraat (tussen Eigenaarstraat en
Graatakker), Kwakkelstraat (tussen Otterstraat en Kerkhofweg), Raamveld,
Lillokensstraat, Draaiboomstraat, Maaldersstraat, Hofstraat, Mermansstraat, Korte
Mermansstraat (tussen Mermansstraat en Grimstedestraat), Korte Veldstraat, Hendrik
Consciencestraat, Nonnenstraat, Grimstedestraat, Witte Weverspoort, Nonnenpad,
Tikkenhaan.
Parking Loechtenberg, Korte Gasthuisstraat, de Merodelei (tussen Gasthuisstraat en
Stationstraat), Victoriestraat, Dierckxstraat, Molenstraat, Kerkstraat, Corbeelstraat,
Kerkplein, Vianenstraat, Vogelzang, Rubensstraat (tussen Eigenaarsstraat en
Apostoliekenstraat), Korte Vianenstraat, Apostoliekenstraat (tussen Rubensstraat en
Eigenaarsstraat), Eigenaarsstraat, Patriottenstraat, Jacob Smitsstraat, Emiel
Verreesstraat, Vlamingenstraat, Heilig Hartstraat, Kruishuisstraat, Spoorwegstraat
(tussen de Merodelei en Patriottenstraat), Lokerenschuif.
Stationstraat, de Merodelei (tussen Stationstraat en Onze-Lieve-Vrouwstraat),
Bareelstraat, Prinsessenstraat, Hollandsestraat, Jachthoornstraat, Valkeniersstraat,
Veldekensstraat, Tichelarijstraat, Mattenstraat, Guldensporenlei, Nieuwe Kaai (van
Guldensporenlei tot Karel Oomsstraat), Harmoniestraat, Karel Oomsstraat,
Diksmuidestraat, Prinsenstraat, Kongostraat (van Kongoplein tot Brugstraat),
Gildenstraat, Tramstraat, Onze-Lieve-Vrouwstraat, Kadasterstraat, Zandstraat (van
Kadasterstraat tot Onze-Lieve-Vrouwstraat), Peter Benoitstraat, Duinenstraat, Tuinstraat,
Parking Kongoplein, Antoine Coppenslaan, , Dokter Nand Peetersstraat, Bouwschen Pad.
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F
G

H

De stationsparkings met toegang via: Guldensporenlei - De Merodelei - Renier
Sniedersstraat - Stationstraat.
Driezenstraat, Hofpoort, Grote Markt, Gasthuisstraat, Academieplein, Bloemekensgang,
P.J. Brepolsplein, Tweetorentjesplein, Turnovatoren, Luizenpoort, Kursaalpoort.
De Merodelei (tussen Onze-Lieve-Vrouwstraat en Steenweg op Antwerpen), Steenweg
op Gierle (van Spoorwegstraat tot Ring), Jozef Simonslaan, Boerenkrijglaan,
Korenbloemstraat, Pater Verschuerenstraat, Koningslaan, Klaproosstraat,
Meibloemstraat, Voldersstraat, Steenweg Op Antwerpen (van Lokerenstraat tot Ring),
Gierledreef, Nieuwe Erven, Lokerenstraat, Boomstraat, Bergstraat, Volksplein, Zandstraat
(van Onze-Lieve-Vrouwstraat tot Lokerenstraat), Campus Blairon, Kroonstraat,
Bevrijdingsstraat, Lotelingenstraat, Verbindingsstraat, Racingstraat, Albertaplein, Swat
Engelenstraat, Unionstraat, Excelsiorstraat, Soldatenpad, Rekrutenhof, Oud-Strijderslaan.
Spoorwegstraat (van Patriottenstraat tot Lakenweversstraat), Lakenweversstraat,
Broekstraat, Plantijnstraat, Ieperstraat, Driedostraat, Vuurkruisenstraat, Catharina
Beersmansstraat, Gevartiusstraat, Kantwerkstraat, Albert Van Dyckstraat, Rivierstraat,
Jan Breydelstraat, Kruisbergstraat, Ijzerstraat, Frans Joostenstraat, Jacob Van
Arteveldestraat, Kasteelloop, Trempt, Schildpad, Parklaan nrs. 17 en 19.

Adressen die recht geven op het bekomen van een bewonerskaart:
 zijn gelegen in de straten van de haar toegewezen bewonerszone;
 zijn gelegen in de straten buiten de toegewezen bewonerszones, maar die volgens de beslissing
van het college van burgemeester en schepenen, in aanmerking komen voor het verkrijgen van
een bewonerskaart.
Artikel 2.4: gemeentelijke parkeerschijf ‘Turnhouts Kwartiertje’
In afwijking van artikels 3, 4 en 5 kan, mits geldige voorlegging van de gemeentelijke parkeerschijf
‘Turnhouts Kwartiertje’ elk motorvoertuig voor een periode van maximum een kwartier, gratis parkeren
binnen de zone betalend parkeren.
De parkeerschijf mag niet op éénzelfde plaats meerdere malen achter elkaar gebruikt worden, noch
verenigd worden met een parkeerticket of -kaart. Indien dit wel het geval is, wordt op dat ogenblik de
gemeentelijke parkeerschijf ‘Turnhouts Kwartiertje’ als niet geldig beschouwd en zal ‘Tarief 2’ van artikel
5 worden aangerekend.
De gemeentelijke parkeerschijf kost 1 euro.
Artikel 2.5: Gemeentelijke parkeerkaart voor autodelen
De door het gemeentebestuur van Turnhout erkende vereniging voor autodelen, kan gratis een
gemeentelijke parkeerkaart voor autodelen krijgen, en dit:
 voor elk voertuig dat een standplaats heeft in Turnhout;
 of voor een vervangwagen van deze;
 of voor een autodeelvoertuig waarvan minstens één van de gebruikers in de zone met betalend
parkeren of de blauwe zone woont.
Mits voorleggen van deze kaart op een zichtbare plaats kunnen deze autodeelvoertuigen, in afwijking van
artikels 3, 4 en 5, gratis parkeren in de zone waar de retributie op het parkeren in Turnhout geldt.
De gemeentelijke parkeerkaart voor autodelen is enkel geldig voor het motorvoertuig waarvan de
nummerplaat op de kaart vermeld is.
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De gemeentelijke parkeerkaart voor autodelen is geldig op alle dagen van de week, zonder
parkeerduurbeperking.
Artikel 2.6: gemeentelijke parkeerkaart voor voertuigen van openbaar nut
In afwijking van artikels 3, 4 en 5, kan elk voertuig van openbaar nut, mits geldige voorlegging van de
gemeentelijke parkeerkaart voor voertuigen van openbaar nut, gratis parkeren binnen de gehele zone
waar de retributie op het parkeren in Turnhout geldt.
De gemeentelijke parkeerkaart voor voertuigen van openbaar nut wordt gratis afgeleverd.
De gemeentelijke parkeerkaart voor voertuigen van openbaar nut is geldig in het kalenderjaar waarvan
het jaartal vermeld is op de kaart.
De gemeentelijke parkeerkaart voor voertuigen van openbaar nut is geldig op alle dagen van de week,
zonder parkeerduurbeperking.
Artikel 2.7: tijdelijke gemeentelijke parkeerkaart
Er wordt een retributie gevestigd op de aflevering van een tijdelijke gemeentelijke parkeerkaart. In
afwijking van artikels 3, 4 en 5, kan elk voertuig van openbaar nut, mits geldige voorlegging van de
tijdelijke gemeentelijke parkeerkaart, gratis parkeren binnen de gehele zone waar de retributie op het
parkeren in Turnhout geldt.
De tijdelijke gemeentelijke parkeerkaart wordt gratis afgeleverd.
De tijdelijke gemeentelijke parkeerkaart kan in het geval van hoogdringendheid afgeleverd worden door
de politie. In dit geval is de parkeerkaart gedurende maximum twee dagen geldig, en dit te beginnen op
de dag van de aflevering van de kaart.
De tijdelijke gemeentelijke parkeerkaart is enkel geldig voor het motorvoertuig waarvan de nummerplaat
op de kaart vermeld is.
De tijdelijke gemeentelijke parkeerkaart is slechts geldig gedurende de periode die vermeld staat op de
kaart.
De tijdelijke gemeentelijke parkeerkaart is slechts geldig op de plaats die vermeld staat op de kaart.
Artikel 2.8: gemeentelijke parkeerkaart ‘Bezoekerskaart’
Er wordt een retributie gevestigd op de aflevering van een bezoekerskaart. In afwijking van artikels 3, 4
en 5 kan, mits geldige voorlegging van de gemeentelijke parkeerkaart ‘bezoekerskaart’, elk motorvoertuig
gratis parkeren binnen de toegewezen bewonerszone, overeenkomstig de zones zoals opgesomd in
artikel 2.3.
Het bedrag van de retributie van een bezoekerskaart wordt vastgelegd zoals voorzien in volgende tabel:
Groep
Per domicilie binnen de
betaalzone.

Voorwaarde
Niet in het bezit van een
bewonerskaart.
Met attest van
zorgverzekering.

Tarief
100 kaarten gratis

Parkeerduur per kaart
1 uur

100 kaarten gratis

1 uur

Het aantal gratis kaarten per adres is niet cumulatief.
De toekenning van de parkeerkaarten voor bewoners gebeurt op basis van domicilie. Bewoners die
gebruik maken van het aanbod van de bezoekerskaart omdat ze geen bewonerskaart bezitten, komen
binnen een termijn van 12 maanden niet meer in aanmerking voor een bewonerskaart.
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De bezoekerskaart maakt een vermelding van: een uniek nummer, het parkeermoment (datum, uur), de
bewonerszone waarbinnen ze geldig is.
De bezoekerskaart is geldig op alle dagen van de week, en dit telkens voor een maximum duur van 1
uur.
Iedere bezoekerskaart is slechts 1 keer geldig. De kaart wordt ontwaard door het verwijderen van de
kraslaag die de datum en het uur van het parkeren aanduidt.
De bezoekerskaart is enkel geldig op de datum en uur dat door middel van krassen aangeduid is. Per
kaart mag er slechts 1 datum en uur door middel van krassen aangeduid worden, zoniet is de kaart
ongeldig.
De bezoekerskaart is enkel geldig in de straten van de haar toegewezen bewonerszone, volgens de tabel
in artikel 2.3.
Artikel 2.9: Parkeerkaart voor Turnhoutenaren
Er wordt een retributie gevestigd op de aflevering van een ‘parkeerkaart voor Turnhoutenaren’. In
afwijking van artikels 3, 4 en 5 kunnen bestuurders die houder zijn van een geldige ‘parkeerkaart voor
Turnhoutenaren’, mits voorlegging van deze kaart op een zichtbare plaats, zonder verdere betaling van
parkeerretributies parkeren.
Het bedrag van de retributie voor het afleveren van een ‘parkeerkaart voor Turnhoutenaren’ wordt
vastgesteld als volgt: 250 euro voor een jaar of 25 euro per maand.
Een bijkomend recht van 4 euro is verschuldigd voor het bekomen van een duplicaat, ongeacht de reden
van aflevering ervan.
De ‘parkeerkaart voor Turnhoutenaren’ is enkel geldig voor de 2 motorvoertuigen waarvan de
nummerplaten op de kaart vermeld zijn. De parkeerkaart kan enkel aangevraagd worden door bewoners
van de stad Turnhout.
De ‘parkeerkaart voor Turnhoutenaren’ is geldig op alle dagen van de week, zonder
parkeerduurbeperking.
De ‘parkeerkaart voor Turnhoutenaren’ is geldig in de zone met betalend parkeren en in de blauwe zone,
met uitzondering van:
 De stationsparkings, met toegang via de Guldensporenlei, De Merodelei, Renier Sniedersstraat en
Stationstraat.
 De straten met het hoogste uurtarief namelijk:










Warandestraat;
Renier Sniedersstraat;
Gemeentestraat;
Sint Antoniusstraat;
Victoriestraat;
Korte Gasthuisstraat tussen Deken Adamsstraat en Gasthuisstraat;
Otterstraat tussen Grote Markt en Draaiboomstraat;
Patersstraat;
De Merodelei tussen spoorweg en Zeshoek.

Artikel 3
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tarief 1
Artikel 3.1: schuldenaar
De retributie is verschuldigd door de houder van de nummerplaat van het motorvoertuig.
Artikel 3.2: keuze TARIEF 1
De bestuurder van het motorvoertuig, dat binnen de zone betalend parkeren geparkeerd staat, en dit
tijdens de geldende periode, kan kiezen voor tarief 1.
Artikel 3.3: betalingsbewijzen TARIEF 1:
De retributie volgens tarief 1 dient vooraf gekweten te worden door SMS-betaling via gsm of door het
aankopen van een parkeerticket aan een parkeerautomaat door middel van het inschuiven van
muntstukken.
Het retributiebedrag, de toegelaten parkeertijd en de betaalperiode waarin Tarief 1 geldt, is bepaald in
artikel 3.4. Deze informatie dient aangeduid op de parkeerautomaat.
Een parkeerticket is geldig zolang het eindtijdstip niet gepasseerd is. Het eindtijdstip van de toegelaten
parkeertijd dient aangeduid op het parkeerticket.
Bij niet functioneren van de dichtstbijzijnde parkeerautomaat, dient de parkeerschijf gelegd volgens de
wettelijke bepalingen.
Artikel 3.4: zones, bedragen, parkeertijd en betaalperiode TARIEF 1
De geldende betaalperiodes zijn verdeeld in zones, zoals weergegeven in volgende tabel.
In de volgende tabel is per betalingszone weergegeven:
A
B
C
D

- de overeenkomstige straten.
- maximum toegelaten duur van de parkeerbeurt.
- retributiebedrag.
- periode waarin betalend parkeren geldt.

Het gebruik van een gratis parkeerticket, zoals in de onderstaande tabel omschreven onder ‘C’, is niet
verenigbaar met een betaald parkeerticket noch met een gemeentelijke parkeerkaart.

Betalingszone 1:
A – Korte Gasthuisstraat (tussen Gasthuisstraat en Deken Adamsstraat), Otterstraat (tussen Grote Markt
en Bentelstraat), Patersstraat, Renier Sniedersstraat, De Merodelei (tussen Gasthuisstraat en
Stationstraat), Victoriestraat, Warandestraat, Gemeentestraat, Sint Antoniusstraat.
B – maximum parkeerduur van 2 uur.
C – 30’ gratis met parkeerticket via parkeerautomaat.
− 1ste uur parkeren aan 2 euro per uur, met een minimum inworp van 0,20 euro.
− 2de uur parkeren aan 2,5 euro per uur.
D – maandag tot en met zaterdag, van 9u tot 18u.

Betalingszone 2:
A - Herentalsstraat, Druivenstraat (tussen Herentalsstraat en Beekstraat), Graatakker tussen
Herentalsstraat en huisnummer 87), Deken Adamstraat, Dierckxstraat, Stationstraat, Beekstraat, Pieter
De Nefstraat, Molenstraat, Kerkstraat, Corbeelstraat, Kerkplein, Korte Gasthuisstraat (tussen Deken
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Adamstraat en Eigenaarsstraat), Otterstraat (tussen Bentelstraat en Steenweg op Mol), Begijnenstraat,
Zegeplein, Korte Begijnenstraat, Hannuitstraat, De Merodelei (O.L.Vrouwstraat en Stationstraat),
Vlamingenstraat, Heilig Hartstraat, Jacob Smitsstraat, Kruishuisstraat (tussen Molenstraat en Jacob
Smitsstraat), Driezenstraat.
B – maximum parkeerduur van 2 uur.
C – 15’ gratis met parkeerticket via parkeerautomaat.
− 1ste uur parkeren aan 1,50 euro per uur, met een minimum inworp van 0,20 euro.
− 2de uur parkeren aan 1,50 euro per uur.
D – maandag tot en met zaterdag, van 9u tot 18u.

Betaalzone 3:
A – Parking Muylenberg, Parking Loechtenberg, Parking Patersstraat, Parking Lindekensstraat, Parking
Hannuit, Sint-Jozefstraat, parking Lokerenschuif.
Stationsparkings met ingang via: Guldensporenlei - Renier Sniedersstraat - De Merodelei - Stationstraat.
B – maximum parkeerduur onbeperkt.
C – 15’ gratis met parkeerticket via parkeerautomaat.
− 1ste uur parkeren aan 1,50 euro per uur, met een minimum inworp van 0,20 euro.
− 2de uur parkeren aan 1,30 euro per uur.
− 3de uur parkeren aan 1,10 euro per uur.
− 4de uur parkeren aan 1,00 euro per uur.
− 5de uur parkeren aan 1,00 euro per uur.
− Dagtarief: 6 euro
D – maandag tot en met zaterdag, van 9u tot 18u.

Betalingszone 4:
A – Rubensstraat (tussen Eigenaarsstraat en Apostoliekenstraat), Korte Vianenstraat, Apostoliekenstraat,
Eigenaarsstraat, Patriottenstraat, Emiel Verreesstraat, Kruishuisstraat (tussen Patriottenstraat en Jacob
Smitsstraat), Begijnendreef, Beukstraat, Kastanjestraat, Eikstraat, Lindestraat, Sint Beggaplein,
Meirstraat, Wouwerstraat, Oude Vaartstraat, Koning Albertstraat, Vredestraat, Nieuwstad,
Nijverheidsstraat, Baron Frans Du Fourstraat, Schoolstraat, Klinkstraat, Akkerpad, Bentelstraat,
Kwakkelstraat, Lillokenstraat, Draaiboomstraat, Maaldersstraat, Hofstraat, Mermansstraat, Korte
Mermansstraat (tussen Mermansstraat en Grimstedestraat), Korte Veldstraat, Hendrik Consciencestraat,
Nonnenstraat, Grimstedestraat, Veldstraat, Druivenstraat (tussen Beekstraat en Mermansstraat), Koningin
Elisabethlei, Sint Pietersstraat, Driekuilenstraat, Beirenmolenstraat, Groenplein, Gasstraat, Korte
Albertstraat, Raamveld, Tikkenhaan.
B – maximum parkeerduur van 5 uur.
C – 15’ gratis met parkeerticket via parkeerautomaat.
− Parkeren aan 0,60 euro per uur met minimum inworp van 0,20 euro.
D – maandag tot en met zaterdag, van 9u tot 18u.
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Artikel 4
blauwe zone
Artikel 4.1: schuldenaar
De retributie is verschuldigd door de houder van de nummerplaat van het motorvoertuig.
Artikel 4.2: keuze blauwe parkeerschijf
De bestuurder van het motorvoertuig, dat binnen de blauwe zone (omschreven in artikel 1) geparkeerd
staat, en dit tijdens de geldende periode, kan kiezen voor het gebruik van de blauwe parkeerschijf, onder
de volgende voorwaarden:
voor een parkeerbeurt van maandag tot en met zaterdag, van 9u tot 18u;
voor een maximum parkeerduur van 2 uur per parkeerbeurt;
het gebruik van de blauwe parkeerschijf gebeurt volgens de beschrijving in artikel 27.1 van de
wegcode.
De blauwe parkeerschijf mag niet op éénzelfde plaats meerdere malen achter elkaar gebruikt worden,
noch verenigd worden met een parkeerticket of -kaart. Indien dit wel het geval is, wordt op dat ogenblik
de parkeerschijf als niet geldig beschouwd en zal ‘Tarief 2’ van artikel 5 worden aangerekend.
Artikel 5
tarief 2
Artikel 5.1: schuldenaar
De retributie is verschuldigd door de houder van de nummerplaat van het motorvoertuig.
Artikel 5.2: keuze TARIEF 2
De bestuurder van het motorvoertuig, dat geparkeerd staat binnen de zone betalend parkeren of de
blauwe zone, wordt geacht te kiezen voor Tarief 2, indien op het ogenblik van nazicht door de bevoegde
controleur er NIET aan één van de volgende voorwaarden voldaan wordt:
 er wordt bij een parkeerbeurt een gemeentelijke parkeerkaart gebruikt, conform de bepalingen
van artikel 2;
 er wordt bij een parkeerbeurt binnen de betaalzone, waarvoor de automaten en de betaalperiode
gelden, op een geldige wijze het Tarief 1 gehanteerd, conform de bepalingen van artikel 3;
 er wordt bij een parkeerbeurt in de blauwe zone een blauwe parkeerschijf gebruikt conform de
bepalingen van artikel 4.
Artikel 5.3: betalingswijzen TARIEF 2
De retributie volgens Tarief 2 kan in de zone met betalend parkeren gekweten worden door het
aankopen van een parkeerticket aan een parkeerautomaat door middel van het inschuiven van
muntstukken, dit op de wijze zoals aangeduid op de parkeerautomaat, en dit zodra de parkeerplaats
wordt ingenomen. Dit parkeerbiljet wordt door de bestuurder geldig gemaakt op het ogenblik dat hij/zij
het op een zichtbare plaats op zijn/haar motorvoertuig heeft aangebracht. Het tarief en de maximum
parkeerduur dienen aangeduid op de parkeerautomaat.
De retributie volgens Tarief 2 dient, bij het ontbreken van een geldig gemaakt parkeerticket op het
ogenblik van het parkeren, betaald te worden binnen de 5 dagen na verzending of overhandiging van
een factuur tot betaling van de verschuldigde retributie en overeenkomstig de modaliteiten zoals vermeld
op de factuur.
Artikel 5.4: bedrag en parkeerperiode TARIEF 2
Tarief 2 bedraagt:
§1 voor een parkeerbeurt in de zone waar de parkeerautomaten dienen gebruikt te worden: 20 euro voor
de parkeerperiode tussen 9.00 uur en 18.00 uur.
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§2 voor een parkeerbeurt in de blauwe zone waar de blauwe parkeerschijf dient gebruikt te worden: 20
euro voor de parkeerperiode tussen 9.00 uur en 18.00 uur.
§3 voor een voertuig dat geparkeerd staat binnen de zone voor betalend parkeren of de blauwe zone en
dit niet op een onder §1 of &2 bedoelde plaats: 20 euro.
Artikel 6
aanmaning
In geval van niet betaling van de verschuldigde retributie Tarief 2 wordt een aanmaningsprocedure
opgestart. Bij niet betaling van Tarief 2 na de eerste aanmaning, wordt bij het verzenden van de tweede
aanmaning een bijkomende administratieve vergoeding aangerekend.
Het bedrag van de bijkomende administratieve vergoeding bedraagt 10 euro.
Artikel 7
zichtbare plaats
Het parkeerticket, de parkeerschijf of de gemeentelijke parkeerkaart moet door de bestuurder zichtbaar
achter de voorruit van het voertuig worden aangebracht of als er geen voorruit is, op het voorste
gedeelte van het voertuig.
Artikel 8
mindervalide
De bepalingen van deze verordening zijn niet van toepassing op de voertuigen gebruikt door personen
met een handicap, voor zover de speciale kaart zoals bedoeld in artikel 27-4 van het Koninklijk Besluit
van 1 december 1975 houdende Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer, zichtbaar achter
de voorruit aangebracht ligt of als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, en dit in
de straten zoals opgesomd in het artikel 1.
Artikel 9
vrijstelling
Op zon- en wettelijke feestdagen en ook op 11 juli:
 moet er niet betaald worden in de zone betalend parkeren;
 moet er geen gebruik gemaakt worden van de blauwe parkeerschijf in de blauwe zone.
Artikel 10
bijzondere bepalingen
De betaling van de retributie geeft geen aanleiding tot enig ander recht of tot bewaargeving. Het
parkeren gebeurt op eigen risico.
De gebruiker zal geen bezwaar kunnen indienen wanneer hij, niettegenstaande het betalen van de
retributie, toch niet kan parkeren om een reden, vreemd aan de wil van het bestuur, in geval van
uitvoering van werken, of in geval van verplichte evacuatie van de voertuigen op bevel van de politie.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

Filip Buijs
Algemeen directeur

Peter Segers
Voorzitter gemeenteraad
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