GEMEENTEBELASTING OP HET PARKEREN IN EEN BLAUWE ZONE – 2014 T/M 2019 – GOEDKEURING.
BESLIST:
Art.1.- Vanaf 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt ten voordele van de gemeente De Haan een belasting
gevestigd op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg.
Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar dat parkeren toegelaten is én waar een blauwe
zonereglementering van toepassing is.
Onder openbare weg verstaat men de wegen en hun trottoirs of nabijgelegen bermen die eigendom zijn van de gemeentelijke, provinciale of
gewestelijke overheden.
Onder met een openbare weg gelijkgestelde plaatsen verstaat men de parkeerplaatsen gelegen op de openbare weg, zoals vermeld in artikel
4 § 1, 2e lid, van de wet van 25 juni 1993 en latere wijzigingen, betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en
kermisactiviteiten.
Art.2.
- De belasting is verschuldigd door de houder van de nummerplaat van het voertuig.
-De belasting is verschuldigd zodra het voertuig de tijd heeft overschreden die gratis is.
Art.3
§1. De belasting wordt als volgt vastgesteld:
gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden;
een forfaitair bedrag van € 25,00 per dag voor elke periode langer dan deze die gratis is.
Het door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zichtbaar aanbrengen achter de voorruit van het voertuig van de
parkeerschijf, overeenkomstig art. 27.1.1 van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975, en latere wijzigingen.
§2.Deze belasting is niet van toepassing op voertuigen van de politiediensten, hulpdiensten, dienstvoertuigen van de gemeente De Haan,
alsook op voertuigen van ambtenaren van openbare besturen die belast zijn met specifieke buitendiensten. M.b.t. laatstgenoemde geldt
deze vrijstelling slechts mits voorafgaandelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen; een kaart afgeleverd door het
college van burgemeester en schepenen moet duidelijk zichtbaar op de binnenzijde van de voorruit worden aangebracht.
§3.Het parkeren van voertuigen gebruikt door personen met een handicap is gratis.
Het statuut van “persoon met een handicap” wordt beoordeeld op het ogenblik van het parkeren door het aanbrengen op een zichtbare plaats
achter de voorruit van het voertuig van de kaart uitgereikt overeenkomstig het Ministerieel Besluit van 23 juni 2011.
Art.4.- Als de parkeerschijf niet zichtbaar achter de voorruit is geplaatst of in geval de gebruiker de pijl niet op het streepje plaatst dat volgt
op het tijdstip van aankomst of indien de gebruiker de aanduidingen wijzigt zonder dat het voertuig de parkeerplaats heeft verlaten, wordt de
gebruiker steeds geacht te kiezen voor de betaling van het in art. 3 bedoelde forfaitaire tarief.
Art.5.- Bij toepassing van het hierboven vermelde forfait, brengt de aangestelde van de gemeente een uitnodiging om de belasting binnen
zeven dagen te betalen aan op de voorruit van het voertuig.
Bij gebrek aan betaling binnen de voorgeschreven termijn, wordt de belasting gevestigd en ingevorderd bij middel van een kohier
overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen.
Art.6.- Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

