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OPENBARE ZITTING
Tarieven parkeergarage Scheldekaai
DE RAAD,
 Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
 Overwegende dat dit reglement de tarieven bepaalt voor het parkeren op de publieke
parkeerplaatsen in de parkeergarage Scheldekaai;
 Overwegende het gunstig advies van de mobiliteitsraad op 9 mei 2017;
 Overwegende het voorwaardelijk gunstig advies van de gemeenteraadscommissie mobiliteit op
29 juni 2017;
 Overwegende het voorwaardelijk gunstig advies van de gemeenteraadscommissie mobiliteit op
28 september 2017, waarbij een wijziging wordt voorgesteld voor het ingangsuur van het
nachttarief;
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen dd° 18 september 2017 en dd° 2
oktober 2017;
Stemming
voor:

21

tegen:
onthouding:

1
4
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BESLUIT:
Art. 1:
Dit reglement is van toepassing op de gebruikers van de parkeergarage Scheldekaai te Wetteren. Het
reglement is slechts geldig voor de aanwezige publieke parkeerplaatsen. De parkeergarage is
geopend van 7u00 tot 23u00. Inrijden is enkel mogelijk tussen 7u00 en 23u00, uitrijden is 24 uur op
24 mogelijk.
Art. 2:
De organisatie van het parkeerbeheer in de parkeergarage Scheldekaai wordt uitgevoerd door een
privéfirma, verder parkeerbedrijf genoemd, volgens de modaliteiten van de concessieovereenkomst.
Art. 3:
De parkeergarage kan gratis worden opengesteld op die dagen waarvoor door de gemeenteraad of
het college van burgemeester en schepenen een uitdrukkelijke beslissing wordt genomen.

Hoofdstuk 1: Uurtarieven
Art. 4:
De tarieven worden aangerekend per 6 minuten.
1. parkeren tussen 9u00 en 18u00 is betalend;
2. er is een tarief verschuldigd van 1,00 euro per uur tussen 9u00 en 18u00;
3. de eerste twee uur parkeren zijn gratis;
4. voor parkeren tussen 02u00 en 7u00 is een vast nachttarief van 3,00 euro per nacht
verschuldigd, ongeacht de parkeerduur;
5. parkeren op zon- en feestdagen (incl. 11 juli) is gratis.
Bij het inrijden van de parkeergarage wordt aan de automobilist een parkeerticket afgeleverd waarna
de slagboom geopend wordt. De parking kan enkel verlaten worden via een gevalideerd
parkeerticket of een geldige abonnementskaart.
Niet-abonnees kunnen de parkeergarage enkel inrijden wanneer de toegangspoorten zijn geopend.
De parkeergarage verlaten kan;
 mits het parkeerticket te valideren aan de uitritzuil van de parkeergarage, en vervolgens te
betalen met bankkaart;
 mits het parkeerticket voordien te valideren aan de betaalautomaat. Het voertuig dient de
parkeergarage te verlaten binnen de 15 minuten na het valideren van het parkeerticket aan de
betaalautomaat.
Art. 5:
Wanneer de parkeerder het inritticket heeft verloren, is een bedrag verschuldigd van 12,00 euro per
24 uur.

Hoofdstuk 2: Abonnementen
Art. 6:
Een abonnement geeft de mogelijkheid om te parkeren op een niet-voorbehouden parkeerplaats in
de parkeergarage zonder dat het tarief zoals bepaald in artikel 4 verschuldigd is.
De parkeergarage is 24 uur op 24 uur geopend voor abonnees met een abonnement “nacht” zoals
bepaald in artikel 7.
Voor abonnementskaarten geldt geen domicilievoorwaarde. De aanvrager van een
abonnementskaart is verplicht een nummerplaat voor de abonnementskaart te laten registreren. Er
kan slechts één type abonnement voor de parkeergarage Scheldekaai worden toegekend per
nummerplaat. Het abonnement voor de parkeergarage Scheldekaai is niet combineerbaar met het
abonnement blauwe zone zoals bepaald in het retributiereglement betreffende het parkeren op de
openbare weg.
Een abonnementskaart kan verkregen worden voor een periode van drie maanden of van één jaar.
Het uitreiken van de abonnementskaarten gebeurt enkel door het parkeerbedrijf.
Een abonnement wordt steeds voorafgaandelijk betaald.
Art. 7:
1. Er kan gekozen worden voor een driemaandelijks abonnement of een jaarabonnement:
a. een driemaandelijks abonnement geeft de mogelijkheid om gedurende drie maanden te
parkeren
b. een jaarabonnement geeft de mogelijkheid om gedurende één jaar te parkeren
2. Er kan gekozen worden voor een abonnement “dag” of een abonnement “nacht”:
a. een abonnement “dag” geeft de mogelijkheid om gedurende 7 dagen per week te
parkeren van 9u00 tot 18u00
b. een abonnement “nacht” geeft de mogelijkheid om gedurende 7 dagen per week te
parkeren van 18u00 tot 9u00
De abonnementstarieven zijn vastgesteld als volgt:
 Abonnement “dag” (7 dagen op 7): 90 euro per 3 maanden of 360 euro per jaar
 Abonnement “nacht” (7 dagen op 7): 90 euro per 3 maanden of 360 euro per jaar
Er kan slechts één type abonnement per voertuig worden uitgereikt. Dit wordt bepaald op basis van
de nummerplaat.
Art. 8:
Abonnementen zijn ondeelbaar. Zij kunnen niet voortijdig worden opgezegd en zijn niet
terugbetaalbaar.
Art. 9:
Bestuurders die hun abonnement niet (kunnen) gebruiken op het ogenblik dat zij de parkeergarage
binnenrijden, zijn gehouden tot betaling van de van toepassing zijnde uurtarieven.
Art. 10:
Voertuigen kunnen langer parkeren dan de door het abonnement opgelegde beperkingen, mits
betaling van het uurtarief voor de parkeerduur die de abonnementsvoorwaarden overschrijdt.
Art. 11:
De betaling van de abonnementen gebeurt op één van volgende wijzen:
1. door overschrijving na registratie via het online aanvraagformulier voor abonnementen op de
website van het parkeerbedrijf;
2. door elektronische betaling in de parkeershop van het parkeerbedrijf.

Art. 12:
Voor het vervangen van een beschadigde of verloren abonnementskaart is een tarief van 10,00 euro
per kaart verschuldigd.

Hoofdstuk 3: Algemene bepalingen
Art. 13:
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2018.
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