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Besluit - Raad van 22/11/2021

Présents - Zijn aanwezig :
M. dhr. OURIAGHLI, Président suppléant; Plaatsvervangend Voorzitter; M. dhr. CLOSE, Bourgmestre; Burgemeester;
M. dhr. HELLINGS, Mme mevr. HARICHE, M. dhr. DHONDT, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. EL KTIBI, Mme mevr.
JELLAB, Mme mevr. PERSOONS, M. dhr. PINXTEREN, Mme mevr. HOUBA, Mme mevr. MUTYEBELE,
Echevins; Schepenen; M. dhr. COOMANS de BRACHENE, M. dhr. MAMPAKA, Mme mevr. ABID, M. dhr.
TEMIZ, Mme mevr. AMPE, Mme mevr. VIVIER, M. dhr. WAUTERS, M. dhr. ZIAN, M. dhr. WEYTSMAN, Mme
mevr. DEBAETS, M. dhr. ERGEN, Mme mevr. NYANGA-LUMBALA, Mme mevr. EL BAKRI, M. dhr. BAUWENS,
Mme mevr. BEN HAMOU, M. dhr. BEN ABDELMOUMEN, Mme mevr. STOOPS, M. dhr. TAHIRI, M. dhr.
MOHAMMAD, M. dhr. DIALLO, M. dhr. MAIMOUNI, M. dhr. TALBI, Mme mevr. HOESSEN, Mme mevr.
LOULAJI, Mme mevr. GÜLES, Mme mevr. MOUSSAOUI, M. dhr. JOLIBOIS, Mme mevr. DE MARTE, M. dhr. DE
BACKER, Mme mevr. BUGGENHOUT, Mme mevr. LHOEST, Mme mevr. MAATI, Conseillers communaux;
Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS, Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.

Onderwerp: Cel Parkeren.- "Winterpret" 2021-2022 : Invoering van een evenementenzone in de perimeter van
"Winterpret".

DE GEMEENTERAAD

Gelet op artikelen 117 en 123 van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de Ordonnantie van 22 januari 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het
Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap, gewijzigd door de Ordonnantie van 20 juli 2016;

Gelet op de Ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en
bekostiging van de verkeerstekens en zijn wijzigingen;

Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 houdende het reglementaire luik van
het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan en zijn wijzigingen;

Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 betreffende de gereglementeerde
parkeerzones en de vrijstellingskaarten en zijn wijzigingen, en in het bijzonder zijn artikel 5;

Gelet op het Ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap;

Gelet op het Ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart;

Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 26 maart 2018 waarbij het reglement inzake de gemeentepolitiek
betreffende het parkeren op de openbare weg wordt aangenomen;

Gelet op het gunstig advies van Parking.brussels van 3 november 2021;

Overwegende de noodzakelijkheid om een evenementenzone te creëren in de perimeter van ‘Winterpret’ ten einde de
verkeersstroom te reguleren als gevolg van het parkeren en de mobiliteit te verbeteren tijdens het evenement;

Overwegende dat deze evenementenzone punctueel afwijkt van zowel de tarieven als van de gereglementeerde periode
in het hypercentrum van Brussel conform het reglement van de Stad Brussel van 26 maart 2018 inzake de
gemeentepolitiek betreffende het parkeren op de openbare weg;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

BESLIST:

HOOFDSTUK I.- TOEPASSINGSGEBIED VAN HET HUIDIGE REGLEMENT
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Artikel 1.

Dit reglement is van toepassing op elk motorvoertuig.

Artikel 2.

Het reglement is van toepassing op alle weggebruikers van de openbare weg en openbare plaats met uitzondering voor
de bestuurders van prioritaire voertuigen en de voertuigen gebruikt in het kader van een dringende opdracht om een
zending van openbare dienst te verzekeren.

Artikel 3.

Het reglement is van toepassing in de volgende straten die de perimeter van de evenementenzone ‘Winterpret’ vormen:

• Antoine Dansaertstraat tussen de Nieuw Graanmarkt en de Visverkopersstraat;
• Baksteenkaai
• Begijnhof
• Begijnhofstraat
• Brandhoutkaai
• Cipresstraat
• Fermerijstraat
• Grootgodshuisstraat
• Joseph Plateaustraat
• Kalkkaai
• Kastanjeboomstraat
• Lakensestraat tussen Sint-Katelijneplein en Vaartstraat
• Land van Luikjestraat
• Léon Lepagestraat
• Marcqstraat
• Melsesstraat
• Naam Jezusstraat
• Nieuwe Graanmarkt
• Oeverpoort
• Oude Graanmarkt tussen Antoine Dansaertstraat en Sint-Katelijneplein
• Populierstraat
• Rolstraat
• Schuitenkaai
• Seringstraat
• Sint-Katelijnestraat
• Steenkoolkaai
• Timmerhoutkaai
• Vaartstraat
• Varkensmarkt
• Visverkopersstraat
• Vlaamsesteenweg tussen Sint-Katelijneplein en Léon Lepagestraat
• Vlierwijk;
• Zaterdagplein;
• Zeehondstraat;
• Zwarte Lievevrouwstraat.

Artikel 4.

Dit reglement is van toepassing van 26/11/2021 tot en met 02/01/2022 van 9uur tot 23uur van maandag tot en met
zondag, met inbegrip van de feestdagen.

HOOFDSTUK II.- BEPALINGEN VAN DE EVENEMENTZONE

Artikel 5. Uurregeling

De in de evenementenzone toegelaten parkeertijd bedraagt maximum 4uur30.

Artikel 6. Retributiebedrag

De parkeerretributie die is verschuldigd in de evenementenzone is:
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• 5 euro voor het eerste halfuur;
• 5 euro voor het tweede halfuur;
• 10 euro voor het tweede uur;
• 10 euro voor het derde uur;
• 10 euro voor het vierde uur;
• 5 euro voor het laatste halfuur.

Artikel 7. Gratis parkeren

Het is mogelijk om één (1) kwartier gratis te parkeren per parkeerperiode mits de aanvang van de parkeerperiode wordt
geregistreerd ofwel aan de parkeerautomaat of op elektronische wijze door middel van de invoering van het kenteken
van het voertuig.

Het gratis kwartier is nooit inbegrepen in de toegelaten parkeertijd indien een betalend parkeerrecht wordt genomen.

Artikel 8. Vrijstellingskaarten

De vrijstellingskaarten type ‘bewoner’, ‘professioneel’ en ‘bezoeker’ zoals bepaald in het reglement van 26 maart 2018
inzake de gemeentepolitiek betreffende het parkeren op de openbare weg zijn geldig in de evenementenzone
‘Winterpret’ op voorwaarde dat de toegewezen sector de sector ‘Vijfhoek’ is.

Artikel 9. Forfaitaire retributie

In geval van niet-betaling van de verschuldigde retributie of in geval van overschrijding van de duur van de betaalde
parkeertijd, wordt de gebruiker geacht te hebben gekozen voor de betaling van een forfaitaire retributie van € 50,00 per
parkeerperiode.

Artikel 10. Uurregeling

De evenementenzone ‘Winterpret’ is van toepassing van 26/11/2021 tot en met 02/01/2022 van 9uur tot 23uur van
maandag tot en met zondag, met inbegrip van de feestdagen.

HOOFDSTUK III.- INWERKINGTREDING

Artikel 11.

Dit reglement treedt in werking op 26 november 2021.

Aldus beraadslaagd in zitting van 22/11/2021

Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Philippe Close (s)

Le Président suppléant,
De plaatsvervangend Voorzitter,
Mohamed Ouriaghli (s)

Bijlagen:

Kaart perimeter evnementenzone Winterpret

Parking Brussels Advies
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