Reglement gebruik voetgangerszone
Artikel 1
De voetgangerszones wordt gesignaleerd met de verkeersborden F103 (begin) en F105
(einde). Binnen dit gebied zijn de artikels 22 sexies 1 en sexies 2 van de wegcode van
toepassing.
Artikel 2
Tot de voetgangerszones hebben volgende categorieën permanent toegang:
a) voetgangers;
b) fietsers;
c) de voertuigen voor toezicht, controle en onderhoud van deze zone en de
voertuigen voor het wegruimen van vuilnis;
d) de prioritaire voertuigen wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt.
e) voertuigen voor zorgverlening aan hulpbehoevende bewoners
Artikel 3
De laad- en losuren binnen de voetgangerszones worden als volgt vastgesteld:
-

van 05u00 tot 12u00
en van 18u30 tot 22u00

Binnen deze ‘venstertijden’ hebben voertuigen toegang tot de voetgangerszones uitsluitend om stil te staan
(laden/lossen). Voertuigen met een lengte van meer dan 10 meter en/of een tonnenmaat van meer dan 7,5 ton
zijn niet toegelaten in de voetgangerszones
Artikel 4
Voor de voertuigen die buiten de laad- en losuren toelating hebben tot de voetgangerszones, dient
voorafgaand een doorgangsvergunning voor het kenteken van het betrokken voertuig, afgeleverd te zijn door
de burgemeester of zijn/haar gemachtigde. Deze digitale vergunning geeft enkel toestemming aan dit
voertuig, om stil te staan om te laden of te lossen.
Artikel 5
Een permanente gratis doorgangsvergunning kan afgeleverd worden voor :
-Voertuigen waarvan de eigenaar of hoofdgebruiker kan aantonen dat zij een privéparkeerplaats of garage
bezitten of gebruiken binnen de voetgangerszones. Bij het aanvragen van de doorgangsvergunning moet een
bewijs van eigendom of een huurovereenkomst voorgelegd worden. Voor elke privéparkeerplaats of garage
die alleen bereikbaar is via een voetgangerszone kan één doorgangsvergunning afgeleverd worden. Mits
opgave van een bijzondere reden zijn bijkomende doorgangsvergunningen voor dezelfde parkeerplaats
mogelijk.
-voertuigen van Bewoners. (aan te tonen a.d.h.v. officieel domicilie-adres)
-In geval van absolute noodzaak, de voertuigen van handelsondernemingen die in die zones gevestigd zijn en
slechts via die zones toegankelijk zijn, wanneer deze voertuigen bestemd zijn voor leveringen en indien die
leveringen een hoofdactiviteit van deze ondernemingen uitmaken.

Artikel 6
Een tijdelijke betalende doorgangsvergunning met laad- en losfaciliteiten kan afgeleverd worden voor
voertuigen van :
-Aannemers die werken uitvoeren in de voetgangerszones en wiens voertuig uitgerust is als mobiel atelier. Per
aannemer kan het maximaal aantal tijdelijke doorgangsvergunning beperkt worden in functie van plaatselijke
omstandigheden.
-Elke andere burger die gemotiveerd kan aantonen dat men door de voetgangerszone moet rijden.

Artikel 7
§1
Een permanente doorgangsvergunning dient steeds minstens 3 werkdagen op voorhand op gemotiveerde wijze
te worden aangevraagd.
§2
Een tijdelijke doorgangsvergunning dient steeds minstens 3 werkdagen op voorhand op gemotiveerde wijze te
worden aangevraagd. Een tijdelijke doorgangsvergunning is slechts geldig voor de periode vermeld op de
doorgangsvergunning.
§3
De aanvraag dient te gebeuren via het e-loket van Parko. Hierbij zijn de nodige documenten vereist ter staving
van de motivatie om door te rijden.
Artikel 8
-Parkeren in de voetgangerszone is nooit toegelaten tenzij met een vergunning ‘inname openbaar domein’.

Artikel 9
Wanneer wegens hoogdringendheid of overmacht niet voorafgaandelijk een vergunning kon worden
aangevraagd, kan het onrechtmatig toegang nemen tot een voetgangerszone tot 3 werkdagen na doorrijden
geregulariseerd worden. Hiermee wordt dan een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) vermeden. Een
regularisatie kan worden aangevraagd via het e-loket van Parko.
De voorwaarden voor de toekenning van een regularisatie zijn identiek aan deze voor de toekenning van een
doorgangsvergunning. Daarbovenop moet telkens een motivering worden gegeven waarom de vergunning niet
voorafgaandelijk aangevraagd kon worden en moeten hiervoor documenten die het dringend karakter
aantonen worden voorgelegd
Artikel 10
Voor de voetgangerszone in de Burgemeester Reynaertstraat geldt, in afwijking met artikel 3 :
de laad-en losuren worden als volgt vastgesteld: van 05u00 tot 14u00. Ook is de lengte- en
tonnenmaatbeperking van art 3 niet van toepassing in deze zone.

