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Uittreksel uit het notulenboek van 
de gemeenteraad

maandag 4 oktober 2021 om 19u30

AANWEZIG:
Jordy Kunnen, Voorzitter
Liesbeth Van der Auwera, Burgemeester
Mario Knippenberg, Rudi Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, 
Schepenen
Martijn Geerits, Stefan Daniels, Lien Ceyssens, Rik Hertogs, Mathieu Kenis, Elly Langens, Elke 
Luyckx, Dries Tyskens, Edith Vanaken, Mia Weltjens, Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc 
Bloemen, Free Bamps, Jo Leenders, Gemeenteraadsleden
Stefan Goclon, Algemeen directeur
VERONTSCHULDIGD:
Jeff Ceyssens, Jos Drykoningen, Lode Tijskens, Gemeenteraadsleden
AFWEZIG:

Gemeentelijk reglement met betrekking op de afbakening van en het parkeren van 
motorvoertuigen in de zone met beperkte parkeertijd.

REGELGEVING
De gemeenteraad;
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen;
 
Gelet op de Wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de 
gemeenten en de provincies;
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;
 
Gelet op:
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-    Het KB 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie van het 
wegverkeer;
-    Het KB van 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer 
en van het gebruik van de openbare weg: de wegcode;
-    Het ministerieel besluit van 11/10/1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald: de code van de wegbeheerder;
-    Hoofdstuk II, art. 2,4°f van besluit van de Vlaamse Regering van 26/3/2006, tot 
operationalisering van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Weken;
-    Het decreet van 16/5/2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer 
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
-    Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens;
-    De omzendbrief MOB/2009/01 van 3/4/2009 inzake de aanvullende reglementen op de 
politie van het wegverkeer;
 
Gelet op het M.B. van 9 januari 2007, betreffende de gemeentelijke parkeerkaart;
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 06/05/2019 “Gemeentebelastingen en verordeningen – 
vaststelling retributie op het parkeren in de blauwe zone – aanpassing: Intrekking 
gemeenteraadsbesluit van 11/03/2019 en goedkeuring nieuw besluit”;
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 16/12/2019 “Hillenstraat Bree: Te nemen maatregelen 
om te komen tot een kwaliteitsvolle leef- en woonomgeving – goedkeuring”;
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 17/02/2020 “Zonering bewonerskaarten Stad Bree: 
Toevoegen Hillenstraat in gedefinieerde zones”;
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 17/02/2020 “Blauwe zone Stad Bree: Aanpassing in 
reglementering en afbakening – goedkeuring”;
 
Gelet op het besluit d.d. 16/11/2020 van het burgemeester en schepencollege: 
“Herinrichtingswerken centrum: Inplanting Shop & Go”;
 
VOORWERP EN MOTIVERING
Overwegende dat in het kader van de vele toekomstige woonontwikkelingen en 
herinrichtingswerken in Bree centrum een evaluatie van het huidige parkeerreglement 
noodzakelijk is;
 
Overwegende dat parkeerbeleid niet betekent voor iedereen een parkeerplaats voorzien, maar 
wel het ontwikkelen van een visie rond parkeren om de mobiliteit, ruimtelijke ontwikkeling en 
het sociaal/economisch functioneren van een stad te verbeteren.
Volgende wijzigingen zijn in dit vernieuwde reglement opgenomen:
 
OVERWEGENDE
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen; 
 
Overwegende dat een evaluatie van het huidige parkeerbeleid zich opdringt in kader van de 
vele woonontwikkelingen in Bree centrum; 
 
Overwegende dat een sturend, duurzaam parkeerbeleid nodig is om de stedelijke mobiliteit in 
goede banen te leiden;
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Overwegende dat parkeren een voorziening is die moet samen gaan met ander ruimtegebruik;
 
Overwegende dat er door het instellen van zones met beperkte parkeertijd voldoende 
parkeerrotatie in de straten en nabij het stadscentrum is;
 
Overwegende dat bewoners uit de zone met beperkte parkeertijd onbeperkt gebruik kunnen 
maken van het openbaar domein om te parkeren, op voorwaarde dat zij beschikken over een 
parkeervergunning, aangezien de meeste straten in de blauwe zone bewoners toelaten;
 
Overwegende dat er gratis zones voor langparkeerders beschikbaar zijn op wandelafstand van 
het centrum;

Overwegende dat personen met een geldige parkeerkaart voor personen met een beperking 
onbeperkt gebruik mogen maken van elke parkeerplek in de blauwe zone, met uitzondering 
van de plaatsen waar een Shop & Go-regeling van kracht is.

Overwegende de noodzaak om het bestaande parkeerbeleid te actualiseren en aan te passen 
wat kort- en lang parkeren betreft en wat betreft het uitreiken van bewonersparkeerkaarten;
Met 15 stemmen voor (Jordy Kunnen, Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi 
Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Martijn Geerits, Stefan Daniels, 
Rik Hertogs, Mathieu Kenis, Elly Langens, Mia Weltjens, Free Bamps, Jo Leenders), 7 
onthoudingen (Lien Ceyssens, Elke Luyckx, Dries Tyskens, Edith Vanaken, Sietse Wils, Lambert 
Neyens, Luc Bloemen)
BESLUIT
Art. 1: Het aan dit besluit gehechte gemeentelijk reglement met betrekking op de afbakening 
van en het parkeren van motorvoertuigen in de zone met beperkte parkeertijd wordt 
goedgekeurd.
 
Art. 2: Dit reglement gaat in op 01/11/2021 en vervangt volgende gemeenteraadsbesluiten:
 

• Gemeenteraadsbesluit d.d. 11/03/2019 “Gemeentelijk reglement met betrekking tot het 
parkeren van motorvoertuigen in de blauwe zone met gebruik van parkeerschijf en 
elektronische parkeervergunning voor bewoners”;

• Gemeenteraadsbesluit d.d. 17/02/2020 “Zonering bewonersparkeren Stad Bree: 
Toevoegen Hillenstraat in gedefinieerde zones”;

• Gemeenteraadsbesluit d.d. 17/02/2020 “Blauwe zone Stad Bree: Aanpassing in 
reglementering en afbakening – goedkeuring”.

 
Art. 3: De bepalingen van Deel 2 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald deze 
inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing.
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Namens de gemeenteraad,

Algemeen directeur,
Stefan Goclon

Voorzitter
Jordy Kunnen

Voor eensluidend afschrift,
Op bevel,
Algemeen directeur
Stefan Goclon
#$ondertekening2$#

#$stempel$#

Voorzitter
Jordy Kunnen
#$ondertekening1$#
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