Provincie V/est-Vlaanderen
Arrondissement Roeselare
Gemeente 8880 Ledegem

ZITTING VAN

AANWEZIG:

10

DECEMBER

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN
VAN DE GEMEENTERAAD

2OO9

M. Bart Dochy, Burgemeester-voorzitter ;
\ilally Corneillie, Marijke Devos-Joye, Geert Dessein en
Bart Ryde, Schepenen I
Geert Wylin, Daniel Lagaeo Michel Taillieu, Paul Vanhie,
Lieven Vandermersch, Geert Mestdagh, Moreen Dewolf,
Marleen Vansteenkiste, \ililfried Rosselle, Gerda Dewulf,
Greta vandeputteo Frederik casteleyno Louis sandra, rne schoutteteno
Virgini Degroote en Ronald Cambier, Raadsleden ;
Geert Demeyere, Gemeentesecretaris.

VASTSTELLEN VAN HET GEBRUIKS- EN TARIEFREGLEMENT VOOR DE
VRACHTWAGENPARKING IN DE ROESELARESTRAAT TE ROLLEGEM-KAPELLE
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij decreet van23januari 2009, inzonderheid artikel

42;
Overwegende dat het wenselijk is om de gebruiksvoorwaarden en de tarieven voor gebruik van de
vrachtwagenparking vast te leggen in een reglement ;
Gelet op het advies van de verkeersraad dd. 23 november 2009
Gehoord schepen Wally Corneillie in zijn toelichting

;

;

Gehoord raadslid Geert Mestdagh in zijn vraag of de jaarlijkse vergoeding van € 50,00 wel de moeite waard is
en dat het de bedoeling was om daar gratis te parkeren ;
Gehoord raadslid Paul Vanhie over de wettelijkheid van de parking en over de discriminatie ten opzichte van
diegene die op andere plaatsen gratis parkeren ;
Gehoord raadslid Wilfried Rosselle over de controle op de in overtreding geparkeerde vrachtwagens

Na beraadslaging

BESLUIT

:

;

;

met 18 ja-stemmen (CD&V-VD-fractie, SP.a-fractie en Vlaams Belang-fractie)
met 3 neen-stemmen (Actief-fractie)

Artikel.l.- Het gebruiks-

en tariefreglement van de vrachtwagenparking in de Roeselarestraat te RollegemKapelle, wordt vastgesteld als volgt :

I.

ALGEMEEN

Artikel.2.- De gemeente Ledegem stelt een afgesloten vrachtwagenparking ter beschikking gelegen in de
Roeselarestraat te Rollegem-Kapelle, kadastraal gekend 2d" afdeling, sectie B, nr.724x, enkèl voor voertuigen
waarvan de maximale toelaatbare massa hoger is dan 7,50 ton, waaryoor een rijbewijs categorie C(E) of D(E)
nodig is.
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Artikel.3.- De vrachtwagenparking is enkel toegankelijk voor elk voertuig waaryan de vrachtwagenbestuurder
zijn domicilie in de gemeente Ledegem heeft. De vrachtwagenbestuurder dient een rijbewijs voor te leggen,
zoals vermeld in artikel
vrachtwagenbestuurder.

il.

2. De toelating geldt enkel voor

één voertuig enlof aanhangwagen per zelfde

AANVRAAG

Artikel.4.- Een gebruiker dient een schriftelijke aanvraag in te dienen bij het gemeentebestuur via een bij het
gemeentebestuur beschikbaar document teneinde de toelating te bekomen om de vrachtwagenparking te
betreden. Wijzigingen van de gegevens dienen onmiddellijk aan het gemeentebestuur te worden overgemaakt.

III.

PRIJSBEPALING

Artikel.S.- Voor het gebruik van de vrachtwagenparking wordt per afgeleverde toelating een vergoeding
aangerekend van € 50,00 perjaar. Indien in de loop van een kalenderjaar er een toelating wordt aangevraagd
wordt dit abonnement verrekend à rato van de nog beschikbare maanden van ditzelfde jaar.

Artikel.6.- Het gemeentebestuur stelt aan de gebruiker bij afgifte van de toelating een "digital radio transmitter"
ter beschikking teneinde de toegangspoort automatisch te kunnen bedienen. Deze transmitter geeft aan de
gebruiker het recht om het terrein te betreden. Het is verboden om andere personen van deze transmitter gebruik
te laten maken om op de vrachtwagenparking te komen.
Artikel.T.- Voor deze transmitter wordt er een éénmalige kostprijs bepaald op € 70,00.
nieuwe transmitter bekomen worden tegen dezelfde prijs.

Bij verlies kan er een

Artikel.8.- Indien de gebruiker een toelating wenst op Ie zeggen wordt er een opzegtermijn van 2 maanden
gehanteerd. De vergoeding van het gebruik wordt dan volgens de gebruikte maanden verrekend. De transmitter
dient aan het gemeentebestuur in goede staat terug bezorgd te worden. Pas dan betaalthet gemeentebestuur een
bedrag van € 70,00 terug.

IV.

RICHTLIJNEN

Artikel.g.- De toegangsverlening geschiedt op eigen risico en geldt enkel voor het terrein waarvan de betreding
noodzakelijk is voor het parkeren van het voertuig.
Artikel.10.- Het parkeren op de vrachtwagenparking geschiedt geheel op eigen risico van de betreder. Het
gemeentebestuur is niet aansprakelijk voor een ongeval, verlies, diefstal ofschade noch voor gelijk welke schade
aan de voertuigen die ten gevolge van allerlei oorzaken mocht ontstaan op de vrachtwagenparking.
Aangebrachte schade aan de infrastructuur van de vrachtwagenparking dient onmiddellijk gemeld te worden aan
het gemeentebestuur. De bezoeker is verplicht alle schade die voor het gemeentebestuur voortvloeit uit het niet
nakomen van deze bepalingen door de bezoeker, op eerste aanmaning te vergoeden, onverminderd de rechten die
het gemeentebestuur aan de wet kan ontlenen.
I .- Bij het herhaaldelijk niet naleven van dit reglement is de uiterste consequentie het ontzeggen van de
toegang tot de vrachtwagenparking. Bij ontzegging van de toegang zal er geenterugbetaling plaatsvinden van de
reeds betaalde bedragen. Het gemeentebestuur is gerechtigd om desnoods het voertuig op kosten van de
gebruiker te laten verwijderen.

Artikel.l

Artikel.l2.- Op de vrachtwagenparking gelden dezelfde gedragsregels als op

de openbare

weg. Eventuele

verkeersborden en signalen hebben ook dezelfcle functies.

Artikel.l3.- Het gedrag van de vrachtwagenbestuurder mag geen gevaar opleveren voor andere gebruikers van
de vrachtwagenparking. Ook op de vrachtwagenparking geldt als hoogste regel dat tenminste de normale
fatsoenlijkheids- en beleefdheidsvorÍnen in acht genomen moeten worden.

Artikel.l4.- De inrichting van de voeÍuigen moet

aan de eisen voldoen zoals deze door de wet voor het openbaar

verkeer zijn voorgeschreven.
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Artikel.l5.- Een geparkeerd voertuig of niet aangekoppelde aanhangwagen/trailer behoort altijd op de rem te
staan ofop een andere wijze te zijn geblokkeerd, zodat het voertuig geen gevaar kan opleveren voor het overige
verkeer.

Artikel.l6.- Het onnodig maken van lawaai is niet toegestaan.
Artikel.17.- Het is verboden om herstellingen en/ofonderhoud aan de voertuigen op de vrachtwagenparking uit
te voeren zoals het verversen van olie, smeren van onderdelen, enz... Daarvoor dient het voertuig afgesleept te
worden.

Artikel.l8.- Alle afual dient in de op

de vrachtwagenparking aanwezige afvalbakken gedeponeerd te worden.

Artikel.l9.- Personenauto's

en motoren van de gebruikers van de vrachtwagenparking mogen op de
vrachtwagenparking worden geparkeerd. Deze voertuigen mogen enkel aan de voorzijde van de
vrachtwagenparking worden geparkeerd.

Artikel.20.- Kinderen, familieleden, vrienden en/of kennissen, die met de bestuurders meerijden, moeten zoveel
mogelijk in de cabine van de vrachtauto blijven. De kinderen mogen alleen onder begeleiding van een
volwassene op de vrachtwagenparking lopen.

v.

SLOTBEPALINGEN

Artikel.2l.- De politie is belast met het toezicht op

de uitvoering en naleving van dit reglement.

Artikel.22.- Enkel op aarlvraag van de gebruiker kan het college van burgemeester en schepenen een afwijking
op de voorschriften opgenomen in dit reglement toestaan.

Artikel.23.- Dit reglement treedt in werking op I januari 2010.
Artikel.24.- Deze beslissing wordt overgemaakt aan de heer Provinciegouvemeur

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

NAMENS DE GEMEENTERAAD,
De Secretaris,
get. G. Demeyere

De Burgemeester-voorzitter,
get. B. Dochy

Voor eensluidend uittreksel,
De Burgemeester,
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B. Dochy

Vaststellen van het gebruiks- en tariefreglement voor de vrachtwagenparking in de Roeselarestraat te Rollegem-Kapelle

3/3

