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OPENBARE ZITTING V AN 04.06.14 

#Onderwerp : Reglement op de retributie betreffende de beveiligde fietsenparkffigs. # 

OW Mobiliteit En Parkeerbeheer 

DE RAAD, 

Gelet op de aanwezigheid van fiet.<;boxen op het grondgebied van de gemeente Molenbeek ; 

Gelet op de aanweztgheid van beveiligde fietsenrekken in de Brunfautparking ; 

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 houdende het reglementaire luik van het Gewestelijk 

Parkeerbeleidsplan, benadrukkend o.a. dat: 

Art. 20. Het langparkeren van fietsen heeft betrekking op het parkeren in voorzieningen van het type« ufgesloten box »of in een garage. De 

toegang tot die voorzieningen is betalend. 

Art. 21. De gemeenteraden voorzien op de openbare weg afgesloten, overdekte en beveiligde parkeerinrichtingen die voldoen aan de volgende 

voorwaarden: 

( ... ) 
-( ... )De gemeenteraden voeren beleidsregels in om de bezetting door achtergelaten fietsen te voorkomen. 

-deze inrichtingen zijn enkel toegankelijk via een abonnement, met identificatie van de gebruiker en een toegangscontrole. 

- het tarief per fiets is gelijk aan de prijs voorde eerste vrijstellingskuart « buurtbewoner » 

Gelet op artikel 117 van de Nieuwe gemeentewet; 

BESLUIT: 

Artike11 

Vanaf (datum van de gemeenteraad), wordt er een bijdrage voor het gebruik van een parkeerplaats in de beveiligde fietsparkings vastgelegd._ 

Artikel 2 

Het jaarlijks forfaitair tarief voor een parkeerplaats is vastgelegd op 20 €. Het abonnement zai verlengd worden, indien de gebruiker zich 

gekweten heeft van de vergoeding die overeenkomt met deze nieuwe periode, niet langer dan 5 werkdagen voor de 1 ste dag van de nieuwe 

jaarlijkse periode. 

Niettemin, 

1. in het geval dat blijkt dat de abonnee niet of niet meer aan de voarwaarden vermeld in artikel5 valdaet, dan kan de gemeente zich het 
recht voorbehouden om het abonnement niet te verlengen, am de parkeerplaats aan een andere gebruiker ter beschikking te stellen; 

2. am zo goed mogelijk in te spelen op de vraag en aanbod van de parkeerplaatsen, behoudt de gemeente het recht om de taegewezen locatie 
te veranderen, eventueel in een andere fietsparking. 

Artike13 

De gebruiker ontvangt een toegangsmiddel (sleutel, badge of andere) tatde parking na het starten van een waarborg van 50 €. Deze waarborg zal 

aan hem terugbetaald worden aan het einde van bezetting tegen inlevering van het toegangsmiddel. 

Artike14 

In geval van verlies, beschadiging of diefstal van het toegangsmiddel, za1 een duplicaat hiervan worden ufgegeven. Een bedrag van 16 € zai 



hiervoor als administrat:ieve kost aangerekend worden. 

ArtikeiS 

De aanvragen voor een parkeerplaats worden schriftelijk bij het gemeentebestuur ingediend. De plaatsen worden vol gens de volgende volgorde 

van voorrang toegewezen: 

1) De aanvrager moet in Sint-Jans-Molenbeek gedomicilieerd zijn ; 

2) De fiets is het voornaamste vervoermiddel van de aanvrager; 

3) De aanvrager moet in een straal van 300 rn rond de betrokken fietsenstalling wonen ; 

4) Het huishouden van de aanvrager beschikt niet over een garage ; 

5) De aanvrager heeft niet de mogelijkheid om een fiets in zijn woning te parkeren ; 

6) De aanvrager rriaakt geen deel uit van een huishouden waar reeds twee parkeerplaatsen toegewezen werden ; 

7) Anciënniteit van de aanvraag. 

Artikel6 

De beveiligde fietsparkings worden ter beschikking gesteld omer een fiets van de abonnee te stallen . Met het zicht op zijn identificatie, zullen de 

kenmerken van de fiets, evenals een foto, aan de gemeente overgemaakt worden. De abonnee mag geen andere fiets plaatsen dan diegene die hij 

tijdens de identificatie voorziet 

Motorfietsen of fietsen van een uitzonderlijk fonnaat wals bak:fietsen, tandems, driewielers en andere, niet kunnen geplaatst worden. 

De gemeente is ten allen tijde bevoegd am, op kesten van de gebruiker, ieder ander voorwerp dan de opgeslagen flets weg te halen, zonder 

voorafgaand verzoek of ingebrekestelling . In voorkomend geval, kan de gemeente niet aansprakelijk worden gesteld in geval van schade, verli~s 

of diefstal van de aldus verwijderde voorwerpen. 

Bovendien, verbindt de abonnee zich ertoe om : 

De parking te gebruiken zoals een goede huisvader ; 

Ervoor te zorgen er dat zijn fiets schoon is voordat hij hem in de parkeerplaats plaatst; 

Ervoor te wrgen dat zijn standplaats schoon is ; 

Ervoor te zorgen dat de flets de parking niet beschadigd; 

Ervoor te zorgen dat u de andere fiets(en) in de parkeerplaats niet beschadigt, verplaatst of raak:t; 

Onmiddellijk alle storingen of degradatie die hij aan de parking opmerkt aan de beheerder te melden; 

De beheerder te informeren over elke wijziging aangaande zijn persoonlijke gegevens ; (verhuis, wijziging van telefoonnummer of andere) ; 

De fiets in de parking door middel van een slot te beveiligen; 

Enkel de toegekende parkeerplaats in de parking te gebruiken ; 

De gebruiksaanwijzing van de parking te respecteren ; 

Er op te letten de parking na elk gebruik goed af te sluiten. 

Artike17 

Het abonnement eindigt op de dag dat de gebruiker niet langer gedomicilieerd is in Sint-Jans-Molenbeek. De gebruiker verbindt er zich toe de 

dienst Mobiliteit hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen en het toegangsmiddel in te leveren. ln geval van een voortzetting van de bezetting 

van de parking, zal een vergoeding van 10,00 €/maand ten !aste van de abonnee per begonnen maand na het verstrijken van het contract 

aangerekend worden. 

Artikel8 

Indien, als gevolg van een geval van overmacht, het Gemeentebestuur of de beheerder het gebruik van de fietsparking ten voordele van de 

abonnee niet langer kan garanderen, zal deze laat.<:te gev(aagd worden zijn fiet<: in de opgedragen termijn weg te halen. Indien van toepassing: 

geen enkele vergoeding zal aan de abonnee betaald worden, maar het abonnement zal verlengd worden met het llilntal dagen dat de parking 

niet te gebruiken was ; 

de beheerder behoudt zich het recht voor om zelf de fiets op risico en rekeniilg van de gebruiker weg te halen indien deze laatste de fiets niet 

binnen de opgedragen termijn verwijderd heeft. 

Artikel9 

De abonnee draagt zelf, met een volledige vrijstelling van het gemeentebestuur en ·zijn eventue1e beheerder, die hij vrijwaart van elk beroep, alle 

schadelijke gevolgen die kunnen voorkomen, zowel aan zijn fiets ais aan zichzelf, het gemeentebestuur, de beheerder of derden door het gebruik 

(foutief Of niet) van de parking of zijn fiets . 

De abonnee erkent dat de huur van de parkeerplaats in de fietsparking hem niet vrijstelt om voorde zorg en bescherming van zijn fiets in te staan 

en dat hij als errige verantvvoordelijk blijft van zijn gebruik tijdens de huurperiode. De gemeente of de beheerder kunnen niet aansprakelijk. 

worden gesteld bij diefstal van de fiets van de abonnee in de ter beschikking gestelde fietsparking. 

De abonnee is zich ervan bewust dat de fietsparking gedee1d wordt met andere huurders. 

ArtikellO 

In geval van schade aan de parking door toedoen van de gebruiker, zullen de bedragen die overeenk0men illet de herstelkosten en de beschadigde 

artikelen aan de gebruiker aangerekend worden. Bij het ontbreken van de terugbetaling, zal het -innen voor de bevoegde burgerlijke rechter 

beslecht worden. 

Artikelll 

De abonnee heeft het recht am de overeenkomst te beëindigen am redenen waarover hij alleen oordeelt. In voorkomend geval, zal geen restitutie 

van de bijdrage worden gemaakt. 

De gemeente heeft boven dien het recht om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de gebruiker niet aan zijn verplichtingen voldoet, 



zoals ze omschreven zijn in dit huidig reglement. In dergelijk geval zal geen enkele terugbetaling van de bijdrage uitgevoerd worden. 

De Raad keurt het voorstel van de beraadslaging goed. 

38 sternmers : 38 positieve sternmen. 

(get.) De Secretaris Van de Raad, 

Jacques De Winne 

VANWEGEDERAAD: 
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OPLAST: 

Voorde Gemeentesecretaris, 

De afgevaardigde Directeur, 

Sint.Jans-~olenbèek, 06 Jy~!. 2014, 

(get.) De Voorzitter van 
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