BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE
Uittreksel van het register der beraadslagingen van het College
van burgemeester en schepenen

Aanwezig:

Olivier Maingain, Burgemeester;
Michèle Nahum, Eric Bott, Jacqueline Destrée-Laurent, Xavier Liénart, Jean-François
Thayer, Gregory Matgen, Philippe Jaquemyns, Delphine De Valkeneer, Schepen(en);
Patrick Lambert, Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd:

Isabelle Molenberg, Schepene

Zitting van 08/04/2021

#Betreft: Openbaarheid van bestuur – Lijst van de betalende parkeermeters en hun locatie ––
Preciseringen aanvraag - Ontwerp van antwoord - Goedkeuring.#

HET COLLEGE,
Gelet op artikel 32 van de Grondwet;
Gelet op het gezamenlijke decreet en de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie van 16/05/2019
betreffende de openbaarheid van bestuur in de Brusselse instellingen;
Gelet op het initiële verzoek van meneer Azouzi van 20/10/2020, zijn herinnering van 11/12/2020 en
gelet op de beslissing van het College van 30/12/2020 om het verzoek van bovenvermelde
onontvankelijk ter verklaren;
Gelet op het ontvankelijk verzoek van 19/01/2021 van meneer Mohamed Azouzi en gelet op de
beslissing van het College van 25/03/2021 om op de website van de gemeente de lijst met de
parkeermeters en hun locatie te publiceren;
Gelet op de reactie van de heer Mohamed Azouzi naar aanleiding van de publicatie op de
gemeentelijke website naar aanleiding van zijn aanvullend verzoek van 30/03/2021 dat hij per e-mail
aan "Juridische Zaken" heeft gericht:
"Beste Juridische Zaken - Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe,
Ik heb net uw bericht gelezen waarvoor dank.
De lijst bevat alle parkeermeters maar welke zijn betalend?
Dit was de hoofdvraag van mijn oorspronkelijke verzoek!
Hoogachtend,
AZOUZI Mohamed
1200 SLW.“;
Gelet op het antwoord van de dienst "Parkeren" van 30/03/202 waarin wordt aangegeven dat er in
Sint-Lambrechts-Woluwe vier soorten gereguleerde zones zijn:
•

in de blauwe zone is er geen parkeermeter omdat het parkeren wordt geregeld via het gebruik
van een schijf (gratis gedurende maximaal 2 uur, te rekenen vanaf het uur waarop de gebruiker
het pijltje van de schijf heeft geplaatst);
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•

in groene, rode en oranje zones is parkeren betalend en moet de automobilist dus betalen aan
een parkeermeter om gedurende een beperkte tijd te kunnen parkeren. Afhankelijk van de
zone verschilt het tarief, evenals de maximale parkeertijd. Hoewel het mogelijk is om 1/4 uur
gratis te parkeren, worden de meters altijd in een betalende zone geplaatst.

Overwegende dat de aanvrager, in overeenstemming met de wetten gecoördineerd door het koninklijk
besluit van 12/01/1973, tegen deze beslissing beroep kan aantekenen bij de Raad van State binnen een
termijn van 60 dagen te rekenen vanaf de betekening van de beslissing; dat dit ingediend wordt bij
verzoekschrift dat met een ter post aangetekende brief toegezonden wordt naar het volgende adres: Raad
van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, of via de elektronische procedure (zie hiervoor de
rubriek "e-procedure" op de website http://www.raadvst-consetat.be;
BESLIST
op de website van de gemeente, te weten www.woluwe1200.be onder de tab "Lokale democratie",
"Openbaarheid van bestuur" –“Lijst van parkeermeters” - Preciseringen - College van 08/04//2021” de
volgende beraadslaging te publiceren.
ALDUS BESLIST IN VERGADERING.
De gemeentesecretaris,
(get.) Patrick LAMBERT

De burgemeester,
(get.) Olivier MAINGAIN

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Sint-Lambrechts-Woluwe
De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

Patrick LAMBERT

Olivier MAINGAIN
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