RETRIBUTIE OP HET PARKEREN

Artikel 1 – Heffingstermijn
Er wordt ten behoeve van de stad Sint-Niklaas een retributie geheven op het parkeren.
Artikel 2 – Retributieplichtige
De retributie is verschuldigd door de houder van de nummerplaat.
Indien de houder van de nummerplaat een autoverhuurbedrijf of een leasingmaatschappij is, zal de (natuurlijke of
rechts)persoon die door deze bedrijven of maatschappijen als hun contractpartij wordt opgegeven, aansprakelijk zijn
voor de betaling van de retributie.
Artikel 3 – Toepassingsgebied
§ 1. Terminologie
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
A. Wegcode:
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
en van het gebruik van de openbare weg.
B. Motorvoertuig:
Elk voertuig dat uitgerust is met een motor, bestemd om op eigen kracht te rijden, overeenkomstig de
bepalingen van artikel 2.16 van de Wegcode, de aanhangwagen ervan en/of de onderdelen.
C. Betalend parkeren:
Het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar het regelmatig gebruik van de parkeerautomaten of
een ander systeem van betalend parkeren verplicht is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.3 van
de Wegcode.
D. Blauwezoneparkeren:
Het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar een blauwezonereglementering van toepassing is,
overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1 en 27.2 van de Wegcode.
E. Bewonersparkeren:
Het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar het parkeren voor bewoners voorbehouden is,
overeenkomstig de bepalingen van artikel 27ter van de Wegcode.
F. Autodelen:
Het systematisch en beurtelings door vooraf bepaalde personen gebruiken van één of meerdere auto's
tegen betaling via een vereniging voor autodelen, met uitzondering van het gebruik van voertuigen bestemd
voor gewone verhuur of huurkoop, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2.50 van de Wegcode.
G. Regime van beperking van de parkeertijd:
Het parkeren van een motorvoertuig overeenkomstig de bepalingen van artikelen 5 en 70.2.1.3°, a, b, d, e
en g van de Wegcode.
H. Bewonersvignet:
Een door de gemeente uitgereikt digitaal vignet specifiek bestemd voor personen die hun hoofdverblijfplaats
of domicilie hebben in de gemeente, bewonerszone of straat, waarvoor zij het digitaal vignet hebben
aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2.52 van de Wegcode.
De bewonerszones van de stad Sint-Niklaas worden opgesomd in bijlage 5 van dit retributiereglement.
I.
Parkeerkaart voor autodelen:
Een door de gemeente uitgereikte kaart specifiek bestemd voor autodelen, overeenkomstig de bepalingen
van artikel 2.2.53 van de Wegcode.
Deze parkeerkaart is geldig voor drie jaar.
J.
Gemeentelijke parkeerkaart:
Een door de gemeente uitgereikte kaart die de houder ervan recht geeft op een bijzondere parkeerregeling
inzake beperkte parkeertijd of betalend parkeren en hem desgevallend toelaat te parkeren op voorbehouden
plaatsen overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2.51 van de Wegcode en de bepalingen opgenomen in
dit retributiereglement.
Hieronder vallen volgende parkeerabonnementen:
• Straatabonnementen.
• Pleinabonnementen (incl. halve dag abonnementen).
• Abonnementen voor marktkramers.
• Abonnementen voor zorgverleners (enkel geldig in combinatie met de meldingskaart zorgverleners).
K. Blauwe parkeerschijf:
De parkeerschijf zoals bedoeld in artikel 27.1.1 van de Wegcode, en het ministerieel besluit van 1 december
1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen, en platen die voorgeschreven
zijn door het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.
L.
Andersvalidenkaart:
De parkeerkaart zoals bedoeld in het ministerieel besluit van 7 mei 1999 inzake parkeerkaarten voor
personen met een handicap.
M. Bestuurder:
De persoon die het motorvoertuig parkeert.
N. Dagdeel:
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§ 2.

§ 3.

Ofwel de periode van 09.00 uur tot 13.30 uur, ofwel de periode van 13.30 uur tot 18.00 uur.
Specifieke bepalingen
A. Bewonersvignet
a) Voorwaarden:
• De aanvrager moet een natuurlijk persoon zijn, die gedomicilieerd is in de bewonerszone waarvoor
hij een bewonersvignet kan verkrijgen.
• De aanvrager moet de beschikking hebben over een motorvoertuig.
b) Voor te leggen documenten:
• De identiteitskaart van de aanvrager.
• Het inschrijvingsbewijs van het voertuig.
c)
Bijkomende voor te leggen documenten:
• Indien het motorvoertuig ingeschreven is op de naam van een andere persoon:
een attest van de verzekeraar waarin bevestigd wordt dat de aanvrager medebestuurder is.
• Indien het motorvoertuig een bedrijfsvoertuig is:
een attest van de werkgever waarin bevestigd wordt dat de aanvrager de gebruikelijke bestuurder
van het motorvoertuig is.
• Indien het motorvoertuig een leasewagen van de werkgever is:
een attest van de werkgever waarin bevestigd wordt dat de aanvrager de gebruikelijke bestuurder
van het motorvoertuig is en een kopie van het leasecontract.
• Indien het motorvoertuig ter beschikking wordt gesteld door een bedrijf waarin de aanvrager
eigenaar, zaakvoerder of bestuurder is:
een kopie van het leasecontract en een kopie van publicatie in het Belgisch Staatsblad waaruit blijkt
dat de aanvrager één van voornoemde functies vervult.
d) Voorwaarden tot het gebruik van het bewonersvignet
• Er worden maximum twee bewonersvignetten per domicilie uitgereikt.
• Het eerste bewonersvignet wordt uitgereikt voor een periode van drie jaar;
het tweede bewonersvignet wordt uitgereikt voor een periode van één jaar.
• De houder van een bewonersvignet is zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van de geldigheid
van het bewonersvignet (vervaldatum); de stad Sint-Niklaas kan hiervoor niet verantwoordelijk
worden gesteld.
B. Abonnement voor zorgverleners
Een abonnement voor zorgverleners kan enkel bekomen worden door de persoon die beschikt over een
meldingskaart zorgverleners. Per meldingskaart kan men maximaal één abonnement per jaar bekomen.
C. Parkeerkaart voor autodelen
Een parkeerkaart voor autodelen kan enkel bekomen worden door de personen die een contract autodelen
voor minstens 4 autodelers, gedomicilieerd op 4 verschillende adressen in Sint-Niklaas hebben afgesloten.
Volgende documenten moeten voorgelegd worden:
• Het inschrijvingsbewijs van het voertuig.
• Een kopie van de identiteitskaart van alle deelnemers.
• Jaarlijks een “verklaring effectief autodelen”, uitgereikt door een erkende organisatie voor autodelen, en
de verzekering waarin alle autodelers vermeld worden.
Gemeenschappelijke bepalingen
A. De retributie is verschuldigd zodra de bestuurder het voertuig heeft geparkeerd op plaatsen waar parkeren is
toegelaten én waar het gebruik van parkeerautomaten of een ander systeem van betalend parkeren
verplicht is, waar het parkeren voor bewoners voorbehouden is, of waar een blauwe zone-reglementering
van toepassing is.
B. De retributie is verschuldigd van 09.00 tot 18.00 uur.
Op zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli is geen retributie verschuldigd, tenzij anders bepaald is in
huidig retributiereglement.
C. Het verschuldigd zijn van de retributie wordt door de aangestelde voor de controle op de naleving van het
retributiereglement vastgesteld.
a) Dit kan gebeuren door het scannen van de nummerplaat, waarbij via diverse virtuele raadplegingen
wordt nagegaan of de gebruiker van het voertuig geldige parkeertijd heeft aangekocht.
Deze parkeertijd kan aangekocht worden via de parkeerautomaten, via sms-betaling, via een app, via
de website van de provider, via de website (e-loket) van de stad en aan het loket van de
mobiliteitswinkel van de stad.
b) Dit kan ook gebeuren door na te gaan of een bewijs van parkeren in de vorm van een parkeerkaart
voor autodelen, een gemeentelijke parkeerkaart, een blauwe parkeerschijf of een andersvalidenkaart
voorligt.
Dit bewijs van parkeren moet duidelijk zichtbaar en volledig leesbaar zijn, zodat alle gegevens om vast
te stellen of de bestuurder over geldige parkeertijd beschikt, kunnen gecontroleerd worden.
Het moet op de binnenkant van de voorruit van het motorvoertuig worden aangebracht, of indien er
geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het motorvoertuig.
c)
Het abonnement voor zorgverleners moet steeds in combinatie met de meldingskaart voor
zorgverleners voorliggen, zo niet kan dit niet als een geldig bewijs van parkeren beschouwd worden.
d) De blauwe parkeerschijf moet bovendien zodanig geplaatst worden dat het uur van het instellen van de
schijf duidelijk kan afgelezen worden, zodat daardoor het uiterste tijdstip waarop men vrijgesteld is van
de retributie, kan afgeleid worden.
e) De andersvalidenkaart moet bovendien zodanig geplaatst worden dat de vervaldatum en het
kaartnummer duidelijk kunnen afgelezen worden.
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f)

D.

Het niet naleven van de voorwaarden, zoals bepaald hiervoor, wordt aangezien als het niet voorliggen
van een bewijs van parkeren.
De bestuurder die de retributie heeft betaald, kan geen bezwaar indienen wanneer hij toch niet mag parkeren
om redenen vreemd aan de wil van de stad of ingeval van evacuatie van het motorvoertuig bij politiebevel.

Artikel 4 – De retributie betalend parkeren
§ 1. Vestiging van de retributie:
De retributie wordt gevestigd door middel van parkeertarief 1 en parkeertarief 2.
Deze parkeertarieven zijn van toepassing voor:
A. Pleinparkeren (zone geel):
dit is het parkeren op alle pleinen die opgesomd worden in bijlage 1 van dit retributiereglement.
B. Straatparkeren (zone rood):
dit is het parkeren in alle straten die opgesomd worden in bijlage 2 van dit retributiereglement.
§ 2. Parkeertarief 1:
A. Betaling:
Parkeertarief 1 wordt betaald door het aankopen van parkeertijd:
a) Aan de parkeerautomaten door middel van munten of door middel van een elektronische betaalkaart.
b) Door het versturen van een SMS naar de door de stad aangestelde aanbieder.
c)
Via een smartphone-app.
d) Via de website van de provider.
e) Via de website (e-loket) van de stad.
f)
Aan het loket van de mobiliteitswinkel.
B. Tarieven:
Parkeertarief 1 bedraagt:
a) Voor plein- en straatparkeren
gratis voor het eerste kwartier
b) Voor pleinparkeren:
• met een maximum van 4 uur
1,20 EUR per uur
• voor een hele dag
5,00 EUR per dag
c)
Voor straatparkeren:
• met een maximum van 2 uur
1,40 EUR per uur
C. Bij de elektronische betaling van de aankoop van parkeertijd door middel van het versturen van een sms of
via een smartphone-applicatie kunnen transactiekosten aangerekend worden. Deze transactiekosten
maken geen deel uit van het parkeertarief en zijn ook niet ten behoeve van de stad, doch wel van de
provider.
§ 3. Parkeertarief 2:
A. Betaling:
De bestuurder wordt geacht voor parkeertarief 2 te hebben gekozen indien de aangestelde voor de controle
op de naleving van het retributiereglement op het ogenblik van de controle het volgende vaststelt:
a) Voor het tijdstip en/of de plaats waarop geparkeerd wordt, beschikt men niet over geldig aangekochte
parkeertijd, noch over een geldig bewijs van parkeren (bewonersvignet, parkeerkaart voor autodelen,
een gemeentelijke parkeerkaart of een andersvalidenkaart) noch over een geldig geplaatste blauwe
parkeerschijf in geval van een defecte parkeerautomaat bij toepassing van art. 27.3.1.2° van de
wegcode.
b) De maximum toegelaten parkeerduur op de blauwe parkeerschijf is verstreken.
c)
Men heeft een parkeerschijf geplaatst die niet conform is met het model dat bepaald is door de Minister
van Verkeerswezen.
d) Een elektrisch motorvoertuig dat op het ogenblik van de controle op de naleving van het
retributiereglement niet aan het opladen is, staat geparkeerd op een plaats die voorbehouden is voor
elektrische voertuigen, zoals aangeduid overeenkomstig de bepalingen van artikel 70.2.1.3°, h van de
Wegcode.
e) De voorwaarden van artikel 3 § 3.C van dit retributiereglement worden niet nageleefd.
Parkeertarief 2 moet worden betaald binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur ter zake.
B. Tarieven:
Parkeertarief 2 bedraagt
25,00 EUR per dagdeel
§ 4. Andere tarieven:
A. Bewonersvignet:
a) Eerste bewonersvignet per wooneenheid
5,00 EUR per vignet
b) Tweede bewonersvignet per wooneenheid
105,00 EUR per vignet
c)
Wijziging van het bewonersvignet
5,00 EUR per wijziging
B. Parkeerkaart voor autodelen
gratis
C. Parkeerabonnementen:
a) Straatabonnementen:
• maandabonnement
75,00 EUR per abonnement
• kwartaalabonnement
175,00 EUR per abonnement
b) Pleinabonnementen:
• gewone pleinabonnementen:
o maandabonnement
35,00 EUR per abonnement
o kwartaalabonnement
100,00 EUR per abonnement
• halve dag pleinabonnementen:
o basistarief
2,00 EUR per abonnement per maand
gecombineerd met
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o variabel tarief
c)
d)

Abonnementen voor marktkramers
(geldig voor één jaar)
Abonnementen voor zorgverleners
(geldig voor één jaar):
• met een maximum van 1 uur per
parkeersessie

4,00 EUR per gekozen 1/2 dag
per maand
50,00 EUR per abonnement

100,00 EUR per abonnement

Artikel 5 – Winkelparkeren
§ 1. Onder winkelparkeren (zone groen) wordt verstaan het parkeren op alle parkeerplaatsen die opgesomd worden in
bijlage 3 van dit retributiereglement.
De parkeerduur bedraagt maximaal een half uur, en wordt vastgesteld op basis van een blauwe parkeerschijf die
is ingesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1.1 van de Wegcode en overeenkomstig de bepalingen
van artikel 3 § 3.B van dit retributiereglement.
Deze regeling geldt ook voor houders van een abonnement, een bewonersvignet of een parkeerkaart voor
mensen met een handicap.
§ 2. De bestuurder wordt geacht voor het parkeertarief 3, zoals bedoeld in artikel 6 te hebben gekozen indien de
aangestelde voor de controle op de naleving van het retributiereglement op het ogenblik van de controle het
volgende vaststelt:
A. Men heeft geen parkeerschijf geplaatst.
B. Men heeft een parkeerschijf geplaatst die niet conform het model is dat bepaald is door de Minister van
Verkeerswezen.
C.
Men heeft een parkeerschijf geplaatst waarvan de maximum parkeerduur van een half uur verstreken is.
D. De voorwaarden van artikel 3 § 3.C van dit retributiereglement worden niet nageleefd.
Artikel 6 – De retributie blauwezoneparkeren
§ 1. Vestiging van de retributie:
De retributie wordt gevestigd door middel van het parkeertarief 3.
Dit parkeertarief 3 is van toepassing voor schijfparkeren (zone blauw).
Dit is het parkeren met een blauwe parkeerschijf op alle pleinen en in alle straten die opgesomd worden in bijlage
4 van dit retributiereglement.
§ 2. De gewenste parkeerduur wordt vastgesteld op basis van een blauwe parkeerschijf die is ingesteld
overeenkomstig de bepalingen van artikel 27.1.1 van de Wegcode en overeenkomstig de bepalingen van artikel 3
§ 3.B van dit retributiereglement.
§ 3. Parkeertarief 3:
A. Betaling:
De bestuurder wordt geacht voor het parkeertarief 3 te hebben gekozen indien de aangestelde voor de
controle op de naleving van het retributiereglement op het ogenblik van de controle het volgende vaststelt:
a) Voor het tijdstip en/of de plaats waarop geparkeerd wordt, beschikt men niet over een geldig bewijs
van parkeren (bewonersvignet, parkeerkaart voor autodelen, een gemeentelijke parkeerkaart of een
andersvalidenkaart).
b) Men heeft geen blauwe parkeerschijf geplaatst.
c)
Men heeft een parkeerschijf geplaatst die niet conform is met het model dat bepaald is door de Minister
van Verkeerswezen.
d) Men heeft een parkeerschijf geplaatst waarvan de maximum parkeerduur, toegelaten voor het plein of
de straat waar geparkeerd wordt, verstreken is.
e) De voorwaarden van artikel 3 § 3.C van dit retributiereglement worden niet nageleefd.
Parkeertarief 3 moet worden betaald binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur ter zake.
B. Tarieven:
Parkeertarief 3 bedraagt
25,00 EUR per dagdeel
Artikel 7 – Parkeren voor houders van een parkeerkaart voor mensen met een handicap
De houders van een parkeerkaart voor mensen met een handicap, zoals bepaald in artikel 3 § 1.L, zijn vrijgesteld van de
retributie op het parkeren, indien zij voldoen aan volgende voorwaarden:
• Het voertuig staat geparkeerd op een wettelijke, reglementaire parkeerplaats.
• Het voertuig staat niet geparkeerd op een winkelparkeerplaats, zoals bepaald in artikel 5 van dit retributiereglement.
• De andersvalidenkaart moet bovendien zodanig geplaatst worden dat de vervaldatum en het kaartnummer duidelijk
kunnen afgelezen worden.
Artikel 8 – Vrijstellingen, verminderingen en terugbetalingen
§ 1. Vrijstellingen:
Dienstvoertuigen van het stadsbestuur en van het OCMW van Sint-Niklaas, politiewagens van de politiezone SintNiklaas en van de federale politie, en motorvoertuigen van de Hulpverleningszone Waasland zijn vrijgesteld van
deze retributies.
§ 2. Verminderingen:
Indien de bestuurder na het uitschrijven van parkeertarief 2 toch nog parkeertijd aangekocht heeft binnen
hetzelfde dagdeel, kan het bedrag ervan in mindering gebracht worden.
§ 3. Terugbetalingen:
Indien een tweede bewonersvignet, zoals bedoeld in artikel 3 § 1.H, of een gemeentelijke parkeerkaart met een
geldigheidsduur van minimum 3 maanden, zoals bedoeld in artikel 3 § 1.J van dit retributiereglement, voor het
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einde van de vervaldatum wordt ingediend bij het stadsbestuur van Sint-Niklaas, zal de retributie pro rata
temporis terugbetaald worden.
Artikel 9 – Andere algemene bepalingen
Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie burgerrechtelijk of met toepassing van artikel 94, lid 2, van het
gemeentedecreet en overeenkomstig de bepalingen van het retributiereglement op de invordering van niet-fiscale
ontvangsten, ingevoerd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2015, ingevorderd worden.
Artikel 10 – Opheffing van vorige beslissing
Met ingang van 1 juli 2017 wordt opgeheven:
• de gemeenteraadsbeslissing van 21 december 2016 houdende nieuwe vaststelling van de retributie op het parkeren.
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Bijlagen
Bijlage 1 – Pleinparkeren (zone geel)
Volgende pleinen vallen onder toepassing van pleinparkeren zoals bedoeld in artikel 4 § 1.A van dit retributiereglement:
Boonhemstraat, Hendrik Heymanplein (deel tussen de Castrodreef en Mgr. Stillemansstraat), Kokkelbeekplein,
Kroonmolenplein, Schouwburgplein, Zwijgershoek.
Bijlage 2 – Straatparkeren (zone rood)
Volgende straten vallen onder toepassing van straatparkeren zoals bedoeld in artikel 4 § 1.B van dit retributiereglement:
Ankerstraat, Antwerpse Steenweg, August Nobelsstraat (deel tussen Kokkelbeekplein en Parklaan), Broodstraat,
Brugsken (deel tussen Moerlandstraat en Magnolialaan), Casinostraat, de Castrodreef (incl. parking de Castrohof), Dr.
Verdurmenstraat, Driekoningenstraat (deel tusen Spoorweglaan en Bremstraat), Grote Peperstraat, Hemelaerstraat,
Hendrik Heymanplein (deel tussen de Castrodreef en Hoveniersstraat), Hofstraat, Hospitaalstraat, Houtbriel,
Hoveniersstraat (deel tussen Nieuwstraat en Baron Dhanisstraat), Kalkstraat, Kleine Peperstraat, Klein-Hulststraat,
Knaptandstraat (deel tussen Kongostraat en Moerlandstraat), Kokkelbeekstraat, Kroonmolenstraat, Lodewijk De
Meesterstraat, Mercatorstraat, Moerlandstraat (deel tussen Parklaan en Brugsken), Nieuwstraat (deel tussen de
Castrodreef en Hoveniersstraat), Noordlaan (deel tussen Driekoningenstraat en kruispunt met bustunnel), Onze-LieveVrouwplein, Onze-Lieve-Vrouwstraat, Papenakkerstraat, Parklaan (deel tussen Grote Markt en Moerlandstraat),
Parkstraat, Plezantstraat (deel tussen Onze-Lieve-Vrouwplein en Guido Gezellelaan), Prins Albertstraat, Raapstraat
(deel tussen Breedstraat en Singel R42), Regentieplein, Regentiestraat, Richard Van Britsomstraat, Sint-Jozefstraat,
Sint-Vincentiusstraat, Spoorweglaan, Truweelstraat (deel tussen Regentiestraat en Mercatorstraat), Vermorgenstraat,
Walburgstraat, Zamanstraat, Zeildoekstraat.
Bijlage 3 – Winkelparkeren (zone groen)
Volgende parkeerplaatsen vallen onder toepassing van winkelparkeren zoals bedoeld in artikel 5 § 1 van dit retributiereglement:
Met groene lijnen gemarkeerde parkeerplaatsen in Ankerstraat, Hofstraat, Kokkelbeekstraat, Parkstraat, Plezantstraat,
Stationsplein, Truweelstraat, en de zone winkelparkeren op de Grote Markt (parkeerplaatsen voor het stadhuis)
Bijlage 4 – Schijfparkeren (zone blauw)
Volgende pleinen en straten vallen onder toepassing van schijfparkeren zoals bedoeld in artikel 6 § 1 van dit retributiereglement:
Aerschotstraat, August De Boeckstraat, August Nobelsstraat (deel tussen Kokkelbeekplein en Moerlandstraat), August
Vermeylenstraat, Azalealaan, Baron Dhanisstraat, Beekstraat, Bokkenhof, Breedstraat (deel tussen Antwerpse
Steenweg en Hogenakkerstraat), Bremstraat (deel tussen Driekoningenstraat en Lavendelstraat + parking gelegen naast
de rijbaan van de Bremstraat, inrit naast huisnummer 14), Broedersstraat, Brouwershof, Collegestraat, Dalstraat, De
Gravestraat, Dr. Van Raemdonckstraat, Edmond Meertstraat, Gasmeterstraat, Goudenregenlaan (deel tussen
Hogenakkerstraat en Azalealaan), Grote Peperstraat (insteek), Guido Gezellelaan (deel tussen Plezantstraat en Hugo
Verrieststraat), Hazewindstraat, Herdersstraat, Hogenakkerstraat, Hoveniersstraat (deel tussen Baron Dhanisstraat en
Pastoor De Meerleerstraat), Jan Frans Willemsstraat, Jan-Baptist Davidstraat, Joseph Lonckestraat, Kasteelstraat,
Klaprozenstraat (deel tussen Hogenakkerstraat en Azalealaan), Klokkendreef, Knaptandstraat (deel tussen
Moerlandstraat en Schoolstraat), Koningin Elisabethlaan, Koningin Elisabethplein, Kongostraat, Lamstraat,
Landbouwersstraat, Leopold II-laan, Lindenstraat, Mgr. Stillemansstraat, Minderbroedersstraat, Moerlandstraat (deel
tussen Knaptandstraat en Parklaan), Nieuwstraat (deel tussen Hazewindstraat en Hoveniersstraat), Nijverheidsstraat,
Oude Molenstraat, Pastoor De Meerleerstraat, Peter Benoitpark, Peter Benoitstraat, Plezanstraat (tussen Spoorweglaan
en Paddeschootdreef), Polderstraat, Prins Karelstraat, Prins Leopoldplein, Prinses Marie-Joséstraat, Rolliersstraat,
Schoolstraat (deel tussen Parklaan en Van Durmestraat), Sint-Jansstraat, Tabakstraat, Tereken (deel tussen
Schoolstraat en N70), Truweelstraat (deel tussen Mercatorstraat en Koningin Elisabethlaan), Van Durmestraat, Van
Havermaetstraat, Van Naemenstraat, Veldstraat, Verbindingsstraat (deel tussen Moerlandstraat en Blokmakerstraat),
Vijfstraten (deel tussen Leopold II-laan en Oude Molenstraat), Westerplein, Westerstraat.
Bijlage 5 – Bewonerszones
In volgende bewonerszones kan gebruikgemaakt worden van het bewonersvignet zoals bedoeld in artikel 3 § 1.H van dit
retributiereglement:
Bewonerszone 2:
August Nobelsstraat, Bokkenhof, Klokkendreef, Knaptandstraat, Kokkelbeekplein, Kokkelbeekstraat, Moerlandstraat
(deel tussen Parklaan en Knaptandstraat), Parklaan (deel tussen Grote Markt en Moerlandstraat, onpare kant), Tereken
(deel tussen Schoolstraat en N70), Verbindingsstraat (deel tussen Moerlandstraat en Blokmakerstraat).
Bewonerszone 3:
Aerschotstraat, Baron Dhanisstraat, Beekstraat, Broedersstraat, Brouwershof, Dalstraat, de Castrodreef, de Castrodreef
(parking), Hazewindstraat, Hemelaerstraat, Hendrik Heymanplein, Hoveniersstraat, Kokkelbeekstraat, Kongostraat,
Kroonmolenplein, Kroonmolenstraat, Mgr. Stillemansstraat, Nieuwstraat, Onze-Lieve-Vrouwplein, Onze-LieveVrouwstraat, Pastoor De Meerleerstraat, Sint-Jansstraat.
Bewonerszone 4:
Aerschotstraat, Driekoningenstraat (deel tussen Spoorweglaan en Bremstraat), Gasmeterstraat, Guido Gezellelaan (deel
tussen Plezantstraat en Hugo Verrieststraat), Herdersstraat, Hofstraat, Joseph Lonckestraat, Kasteelstraat,
Landbouwersstraat, Nijverheidsstraat, Noordlaan (deel tussen Driekoningenstraat en kruispunt met bustunnel),
Plezantstraat (deel tussen Onze-Lieve-Vrouwplein en Paddeschootdreef), Rolliersstraat, Spoorweglaan, Westerplein,
Westerstraat.
Bewonerszone 5:
Ankerstraat, Boonhemstraat, Broodstraat, Casinostraat, Collegestraat, De Gravestraat, Dr. Verdurmenstraat, Houtbriel,
Kalkstraat (deel tussen Houtbriel en Kleine Peperstraat), Klein-Hulststraat, Leopold II-laan, Mercatorstraat,
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Papenakkerstraat, Parkstraat, Prins Albertstraat, Regentieplein, Regentiestraat, Richard Van Britsomstraat,
Schouwburgplein, Sint-Jozefstraat, Tabakstraat, Truweelstraat, Vermorgenstraat, Zamanstraat, Zwijgershoek.
Bewonerszone 6:
Antwerpse Steenweg, August De Boeckstraat, August Vermeylenstraat, Azalealaan, Breedstraat (deel tussen Antwerpse
Steenweg en Hogenakkerstraat), Brugsken (deel tussen Moerlandstraat en Magnolialaan), Edmond Meertstraat,
Goudenregenlaan (deel tussen Hogenakkerstraat en Azalealaan), Grote Peperstraat (inclusief insteek),
Hogenakkerstraat, Hospitaalstraat, Jan Frans Willemsstraat, Jan-Baptist Davidstraat, Kalkstraat (deel tussen Kleine
Peperstraat en Hospitaalstraat), , Klaprozenstraat (deel tussen Hogenakkerstraat en Azalealaan), Kleine Peperstraat,
Lamstraat, Lindenstraat, Lodewijk De Meesterstraat, Moerlandstraat (deel tussen Hospitaalstraat en Parklaan), Parklaan
(deel tussen Grote Markt en Moerlandstraat, pare kant), Peter Benoitpark, Peter Benoitstraat, Polderstraat, , Raapstraat
(deel tussen Breedstraat en Singel R42), Schoolstraat (deel tussen Parklaan en Van Durmestraat), SintVincentiusstraat, Van Durmestraat, Veldstraat, Walburgstraat, Zeildoekstraat.
Bewonerszone 7:
Dr. Van Raemdonckstraat, Koningin Elisabethlaan, Koningin Elisabethplein, Minderbroedersstraat, Oude
Molenstraat,Prins Karelstraat, Prins Leopoldplein, Prinses Marie-Joséstraat, Van Havermaetstraat, Van Naemenstraat,
Vijfstraten (deel tussen Leopold II-laan en Oude Molenstraat)
De bewoners van volgende straten kunnen een bewonersvignet aanvragen voor de volgende bewonerszone(s), zoals
hiervoor bepaald:
straat
alle huisnummers tenzij anders bepaald
bewonerszone
Aerschotstraat
3 of 4
Ankerstraat
5
Antwerpse Steenweg
6
Apostelstraat
6
August De Boeckstraat
6
August Nobelsstraat
2
August Vermeylenstraat
6
Azalealaan
1 tot 27 en 2 tot 68
6
Baron Dhanisstraat
3
Beekstraat
3
Bobijnhof
5
Bokkenhof
2
Boonhemstraat
5
Breedstraat
1 tot 153 en 2 tot 120
6
Broedersstraat
3
Broodstraat
5
Brouwershof
3
Brugsken
1 tot 65 en 2 tot 56
6
Casinostraat
5
Collegestraat
5
Dalstraat
3
de Castrodreef
3
De Gravestraat
5
Dr. Van Raemdonckstraat
7
Dr. Verdurmenstraat
5
Driekoningenstraat
1 tot 69 en 2 tot 42
4
Edmond Meertstraat
6
Gasmeterstraat
4
Grote Markt
2 of 3 of 5 of 6
Grote Peperstraat
6
Guido Gezellelaan
4
Hazewindstraat
3
Hemelaerstraat
3
Hendrik Heymanplein
3
Herdersstraat
4
Hofstraat
4
Hogenakkerstraat
6
Hospitaalstraat
6
Houtbriel
5
Hoveniersstraat
3
Jan-Baptist Davidstraat
6
Jan Frans Willemsstraat
6
Joseph Lonckestraat
4
Kalkstraat
1 tot 31 en 2 tot 42
5
Kalkstraat
33 tot 107 en 44 tot 90
6
Kasteelstraat
4
Klein-Hulststraat
5
Kleine Laan
5
Kleine Peperstraat
6
Klokkendreef
2
Knaptandstraat
2
Kokkelbeekstraat
2 of 3
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Kongostraat
Koningin Elisabethlaan
Koningin Elisabethplein
Kroonmolenstraat
Lamstraat
Landbouwersstraat
Leopold II-laan
Lindenstraat
Lodewijk De Meesterstraat
Mercatorstraat
Minderbroedersstraat
Mgr. Stillemansstraat
Moerlandstraat
Moerlandstraat
Nieuwstraat
Nijverheidsstraat
Oude Molenstraat
Onze-Lieve-Vrouwplein
Onze-Lieve-Vrouwstraat
Papenakkerstraat
Parklaan
Parklaan
Parkstraat
Pastoor De Meerleerstraat
Peter Benoitpark
Peter Benoitstraat
Plezantstraat
Polderstraat
Prins Albertstraat
Prins Karelstraat
Prins Leopoldplein
Prinses Marie-Joséstraat
Raapstraat
R. Van Britsomstraat
Regentieplein
Regentiestraat
Rolliersstraat
Sacramentsstraat
Schoolstraat
Sint-Jansstraat
Sint-Jozefstraat
Sint-Nicolaasplein
Sint-Rochushof
Sint-Vincentiusstraat
Spoorweglaan
Stationsplein
Stationsstraat
Tabakstraat
Tereken
Truweelstraat
Van Durmestraat
Van Havermaetstraat
Van Naemenstraat
Veldstraat
Verindingsstraat
Vermorgenstraat
Vijfstraten
Walburgstraat
Westerlaan
Westerplein
Westerstraat
Zamanstraat
Zeildoekstraat
Zwijgershoek

onpare nummers + pare vanaf 102
2 tot 90

2 tot 22
1 tot 71

1 tot 181 en 2 tot 154

1 tot 17 en 2 tot 16

109 tot 135 en 114 tot 138

5 tot 81 en 2 tot 44

1 tot 29 en 2 tot 34
1 tot 45 en 2 tot 28

3
7
7
3
6
4
5
6
6
5
7
3
2
6
3
4
7
3
3
5
6
2
5
3
6
6
4
6
5
7
7
7
6
5
5
5
4
5
6
3
5
5
5
6
4
5
5
5
2
5
6
7
7
6
2
5
7
6
4
4
4
5
6
5

Bijlage 6 – Pleinabonnement
Met een pleinabonnement kan men parkeren op volgende locaties:
Boonhemstraat, Hendrik Heymanplein (deel tussen de Castrodreef en Mgr. Stillemansstraat), Hofstraat (kant rusthuis
Het Hof), Kokkelbeekplein, Kroonmolenplein, Schouwburgplein, Spoorweglaan (kant niet-bebouwing), Zwijgershoek
Bijlage 7 – Straatabonnement
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Met een straatabonnement kan men parkeren op volgende locaties:
Ankerstraat, Antwerpse Steenweg, August Nobelsstraat (deel tussen Kokkelbeekplein en Parklaan), Boonhemstraat,
Broodstraat, Brugsken (deel tussen Moerlandstraat en Magnolialaan), Casinostraat, de Castrodreef (incl. parking de
Castrohof), Dr. Verdurmenstraat, Driekoningenstraat (van Spoorweglaan tot Bremstraat), Grote Markt, Grote
Peperstraat, Hemelaerstraat, Hendrik Heymanplein Hofstraat, Hospitaalstraat, Houtbriel, Hoveniersstraat (deel tussen
Nieuwstraat en Baron Dhanisstraat), Kalkstraat, Kleine Peperstraat, Klein-Hulststraat, Knaptandstraat (deel tussen
Kongostraat en Moerlandstraat), Kokkelbeekplein, Kokkelbeekstraat, Kroonmolenplein, Kroonmolenstraat, Lodewijk De
Meesterstraat, Mercatorstraat, Moerlandstraat (deel tussen Parklaan en Brugsken), Nieuwstraat (deel tussen de
Castrodreef en Hoveniersstraat), Noordlaan (van Driekoningenstraat tot inrit parking ’t Bau-huis), Onze-LieveVrouwplein, Onze-Lieve-Vrouwstraat, Papenakkerstraat, Parklaan (deel tussen Grote Markt en Moerlandstraat),
Parkstraat, Plezantstraat (deel tussen Onze-Lieve-Vrouwplein en Guido Gezellelaan), Prins Albertstraat, Regentieplein,
Regentiestraat, Richard Van Britsomstraat, Schouwburgplein, Sint-Jozefstraat, Sint-Vincentiusstraat, Spoorweglaan,
Truweelstraat (deel tussen Regentiestraat en Mercatorstraat), Vermorgenstraat, Walburgstraat, Zamanstraat,
Zeildoekstraat, Zwijgershoek.
Bijlage 8– Abonnement voor marktkramers
Met een abonnement voor marktkramers kan men parkeren op het Kokkelbeekplein.
Bijlage 9 – Abonnement voor zorgverleners
Met een abonnement voor zorgverleners kan men parkeren op alle parkeerplaatsen binnen de betalende zone, met
uitzondering van de groene winkelparkeerplaatsen.
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