ADVIES
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
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Vooraf
Dit voorontwerp van besluit wijzigt het besluit van 18 juli 2013 betreffende de gereglementeerde
parkeerzones en de vrijstellingskaarten, met het oog op het invoeren van drie nieuwe parkeerzones :
-

de zone « park & charge » ;
de zone « autocars » ;
de zone « vrachtwagens ».

Het bedrag van de vergoedingen dat van toepassing is in de zone, is voor elk van deze drie nieuwe
parkeerzones voorzien.

Advies
De Raad dringt erop aan dat er over de invoering van deze drie nieuwe parkeerzones moet worden
gecommuniceerd, opdat iedereen op de hoogte zou zijn van de nieuwe modaliteiten en van de sancties
ingeval de voorwaarden niet worden nageleefd die op de parkeerzone van toepassing zijn.
Om zich ervan te verzekeren dat deze parkeerzones worden nageleefd, benadrukt de Raad dat het
noodzakelijk is om controles te voorzien en dat deze doeltreffend zouden zijn.
Anderzijds meent de Raad dat men voor de zone « park & charge » moet waken over de goede
continue werking van de elektrische oplaadstations, meer bepaald om te voorkomen dat de gebruiker
wordt bestraft die de voorwaarden van de zone naleeft.
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