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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE ETTERBEEK
Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
Aanwezig

Vincent De Wolf, Burgemeester-voorzitter ;
Patrick Lenaers, Marie-Rose Geuten, Rik Jellema, Frank Van Bockstal, Colette Njomgang, Jean
Laurent, Rik Baeten, Aziz Es, Schepenen ;
Eliane Paulissen, Françoise Bertieaux, Bernard de Marcken de Merken, Jean-Luc Robert, André du
Bus, Laurent Vleminckx, Françoise Carton de Wiart, Gisèle Mandaila, Rachid Madrane, Kathy
Mottet, Christophe Gasia, Christina Karkan, Marie-Louise Servais, Josianne Pardonge, Damien
Gérard, Virginie Taittinger, Christian De Beco, Arnaud Van Praet, John Buyani Ilungu, Imad
Benarafa, Ahmed M’Rabet, Stéphane Van Vaerenbergh, Sandra Jen, Viviane Scholliers, Farida Tatou,
Françoise de Halleux, Gemeenteraadsleden ;
Christian Debaty, Gemeentesecretaris.

Zitting van 21.09.15
#Onderwerp : Algemene Zaken - Mobiliteit - Reglement bijdrage voor de plaatsing van een bescherming
voor garage ingangen op de openbare weg.#
Openbare zitting

Algemene Zaken
De Gemeenteraad,
gelet op de beslissing van het college in zijn zitting van 07/05/2015 om garage-eigenaars de mogelijkheid te
bieden om de plaatsing aan te vragen van een inrichting om de toegang tot hun garage te vrijwaren, en om
hiervoor een retributiereglement op te stellen;
gelet op artikel 25.1 - 5° van het verkeersreglement, dat verbiedt te parkeren op plaatsen waar dit de toegang
tot parkeerplaatsen buiten de rijweg zou kunnen belemmeren;
overwegende dat dit artikel moeilijk valt toe te passen omdat parkeren vlak naast een garage in smalle straten
de toegang tot deze garage kan belemmeren wegens een gebrek aan manoeuvreerruimte;
overwegende dat een normaal voertuig zijn garage in rechte lijn kan uitrijden en zich op de rijweg begeven
indien deze meer dan 5 m breed is;
overwegende dat tal van garage-eigenaars meer openbare ruimte willen innemen louter met de bedoeling om
voldoende plaats te reserveren om voor hun garage te kunnen parkeren;
overwegende dat heel wat parkeerplaatsen die buiten de openbare weg liggen bestaan uit illegaal ingerichte
inspringstroken en dat onwettige handelingen niet beschermd moeten worden;
gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
gelet op artikel 252 van de Nieuwe Gemeentewet, dat een begrotingsevenwicht oplegt aan de gemeenten;
gelet op de financiële situatie van de gemeente;
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VERORDENT
Artikel 1: Vanaf 1 oktober 2015 wordt een retributie ingevoerd ten gunste van de gemeente Etterbeek, voor
een termijn die verstrijkt op 30 september 2019. Deze retributie is van toepassing voor het plaatsen van
inrichtingen die de toegang tot een garage vrijwaren. Dit omvat het aanbrengen van een fictieve witte
wegrand van 20 cm breed en de plaatsing van een paaltje uit hars, tot maximaal 1 meter naast het verlengde
van de ingang van de garage. Deze retributie is ten laste van de eigenaar van een parkeerruimte buiten de
openbare weg of zijn vertegenwoordiger die hiervoor op voorhand een aanvraag ingediend heeft.
Artikel 2:

Deze mogelijkheid wordt enkel voorbehouden voor eigenaars van garages, op voorwaarde dat:

•

de parkeerruimte daadwerkelijk toegelaten is door een stedenbouwkundige vergunning en voldoet aan
de brandweernormen;

•

de aanvrager het bewijs levert dat zijn parkeerruimte gebruikt wordt om te parkeren;

•

de rijweg minder dan 5 meter breed is en/of de plaats tussen twee garages onvoldoende voor een
standaardvoertuig om er te parkeren zonder de toegang tot deze garages te belemmeren.
Artikel 3: De retributie voor deze ingrepen bedraagt 200,00€ voor de installatie en eventuele vervanging
(eenmalige betaling) en 25,00€/jaar en per inrichting voor het onderhoud en de fictieve wegbrandmarkering
rond het paaltje. De retributie moet betaald worden voorafgaand aan de plaatsing van de inrichtingen en
verstrijkt op de datum van de schriftelijke opzeg door de aanvrager.
Artikel 4:
De volgens dit reglement vastgestelde retributies worden geïnd met aanwending van alle
middelen rechtens.
Artikel 5: Indien de aanvrager niet betaalt binnen de vereiste termijn, wordt de inrichting verwijderd en
wordt de rijweg in oorspronkelijke staat hersteld op kosten van de aanvrager, 100 euro per inrichting. Deze
kosten worden vermeerderd met de retributie vermeld in artikel 3 indien de aanvrager na de herstelling in
oorspronkelijke staat vraagt om de inrichting opnieuw te plaatsen.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
35 stemmers : 35 positieve stemmen.
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ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.
De gemeentesecretaris,
Christian Debaty

De burgemeester-voorzitter,
Vincent De Wolf

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Etterbeek, 24 september 2015
De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

Christian Debaty

Vincent De Wolf
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