
 
 

Schriftelijke vraag gesteld door de heer Jans : De parkeerreglementering in de gemeente 

Vorst 

 

Sinds 1 maart 2020 worden voertuigen die de nieuwe parkeervoorschriften in de 

evenementenzone niet naleven, geverbaliseerd. 

  

Ik heb verschillende kennissen die op één avond twee boetes hebben gekregen! Omdat ze de 

betalingsherinnering voor hun bewonerskaart niet hadden ontvangen, kregen ze een boete. 

Toen ze het beruchte papiertje in de vroege avond opmerkten, namen ze het om het te lezen. 

Tot hun grote verbazing en ongenoegen werden ze later op de avond een tweede keer beboet. 

Een eerste blunder, die rechtgezet moet worden! We moeten wel toegeven dat ze goed 

ontvangen werden bij de permanentie van Parking.Brussels, ondanks de drukte aan het loket, 

en dat de boetes geschrapt werden. 

Kunt u uitleggen hoe het mogelijk is dat een voertuig dat op basis van de nummerplaat wordt 

geïdentificeerd, in eenzelfde periode twee keer kan worden beboet terwijl de controleurs de 

nummerplaat scannen? Wat wordt er ondernomen om dit probleem te verhelpen? 

  

Om deze onaangename verrassingen voor onze inwoners te voorkomen, denk ik dat het 

raadzaam is om automatisch betalingsherinneringen te sturen naar ALLE Vorstenaren die een 

bewonerskaart hebben. Er is momenteel immers een probleem met de verzending. Die 

gebeurde wel voor sommigen en niet voor anderen. 

Een automatische verzending lijkt me eenvoudiger om al deze problemen te voorkomen. Om 

hoge verzendkosten te vermijden, zouden we kunnen voorstellen dat de inwoners die een 

mailadres hebben, dat meedelen. Papieren post zou beperkt worden tot gebruikers zonder e-

mail. 

Hoe komt het dat sommigen een herinneringsbrief kregen en anderen niet? Zou u deze 

herinnering kunnen hernemen, in voorkomend geval voor sommigen per e-mail, voor anderen 

per gewone post? 

  

Laatste vraagje: Er was sprake over de verplaatsing van het kantoor van Parking.Brussels naar 

het Baraplein. Is dat nog steeds het geval? Het zou heel jammer zijn voor onze inwoners, 

gezien de drukte aan de loketten aan de Diederichlaan. 

  

Om te weten of de evenementenzone al dan niet geactiveerd is, moeten de buurtbewoners en 

bezoekers de datums vermeld op de parkeermeters raadplegen. Deze datums komen overeen 

met de voorstellingen in Vorst Nationaal. 

Naar aanleiding van de uitbreiding van het Coronavirus in België heeft de Gewestelijke 

Veiligheidsraad beslist om alleen nog evenementen met minder dan 1.000 deelnemers te laten 

doorgaan, tenminste tot het einde van de maand maart. Wat de facto een impact heeft op 

Vorst Nationaal.  

  

Hoe zit het met de activering van de evenementenzone indien de voorstellingen in Vorst 

Nationaal geannuleerd worden? Ik veronderstel dat de zone in dit geval niet actief zal zijn 

maar hoe zal dit aan het publiek worden meegedeeld? Voorziet u om de parkeermeters aan te 



passen? Welke maatregelingen gaat u nemen om verwarring vanwege de bewoners en, vooral, 

de bezoekers te vermijden? 

  

Dank voor uw antwoorden. 

 

 

 

Antwoord van Mevrouw Van den Bosch: 

 

Beste mijnheer Jans, 

 

Bedankt voor uw vraag. Maart is een belangrijke maand voor het parkeerbeleid in Vorst. Het 

is de maand waarin een hele tijd geleden parkeren betalend is geworden en dus moeten het 

grootste aantal bewonerskaarten in de gemeente worden hernieuwd. Hiervoor wordt een 

automatische herinnering verstuurd. Uit navraag bij Parking.Brussels blijkt dat een deel van 

de brieven niet verstuurd werden. Dit wordt nu rechtgezet en er wordt een herinneringsbrief 

verstuurd. De boetes die werden uitgeschreven voor bewoners die geen herinnering hebben 

gekregen ter hernieuwing van hun bewonerskaart, worden geannuleerd. 

 

Wat de verhuis van de antenne betreft, loopt er overleg met Parking.Brussels omdat het 

huurcontract voor het gebouw in de Diederichlaan afloopt. Er wordt uitgekeken naar een 

andere locatie en ook de mogelijkheid om een permanentie te organiseren op de 

bevolkingsdienst wordt bestudeerd. 

 

Wanneer evenementen geannuleerd worden, is de evenementenzone uiteraard niet van 

toepassing. De parkeermeters werden zodanig geprogrammeerd dat het juiste tarief wordt 

aangerekend en de personeelsplanning werd aangepast omdat er ’s avonds geen controles 

plaatsvinden. De informatie over de schrapping van de evenementenzone is opgenomen in de 

algemene communicatie van de gemeente over de maatregelen die het gemeentebestuur neemt 

ter inperking van de verspreiding van het coronavirus. 

 

 


