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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE
Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
Aanwezig

Ahmed Medhoune, Voorzitter van de Raad ;
Emir Kir, Burgemeester ;
Philippe Boïketé, Nezahat Namli, Mohammed Jabour, Kadir Özkonakci, Loubna Jabakh, Dorah Ilunga
Kabulu, Lydia Desloover, Schepenen ;
Abdesselam Smahi, Geoffroy Clerckx, Frédéric Roekens, Zoé Genot, Halil Disli, Luc Frémal, Safa
Akyol, Hatice Özlücanbaz, Muhamet Begaj, Malika Mhadi, Ismail Luahabi, Yves Bassambi, JeanMichel Muhire, Pauline Warnotte, Pascal Lemaire, Elodie Cornez, Hassan Marso, Cécile Verbeeren,
Gemeenteraadsleden ;
Patrick Neve, Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd

Serob Muradyan, Hayat Mazibas, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 18.11.20
#Onderwerp : Wederzijdse erkenning van de parkeerkaarten van het type « bewoner » tussen de gemeente
Sint-Joost-ten-Node en de Stad Brussel ; invoering van een tolerantieakkoord.#
Openbare zitting
De Raad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 117 en 232 ;
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 14 oktober 2020 tot wijziging van het retributiereglement
betreffende het gereglementeerd parkeren in de openbare ruimte, en meer bepaald artikel 9, 10°/ ;
Overwegende dat de gemeente Sint-Joost-ten-Node wenst samen te werken met de Stad Brussel om een systeem
van wederzijdse erkenning van de parkeerkaarten van het type "bewoner" in te voeren in het kader van een
tolerantieakkoord ;
Dat de gemeente Sint-Joost-ten-Node en de Stad Brussel immers een wederzijds belang hebben om samen te
werken op het vlak van parkeren en dat een tolerantieakkoord de grensbewoners van iedere gemeente zal toelaten
om te parkeren op alle wegen die in de bijlage werden opgenomen ;
Overwegende dat deze samenwerking aansluit op de doelstelling van een optimale coördinatie en een rationeel en
doeltreffend beheer van de parkeercontrole op het grondgebied dat aan iedere gemeente grenst ;
Overwegende bovendien dat moet worden benadrukt dat deze wederzijdse erkenning van parkeerkaarten beslist
een gunstig effect zal hebben voor de grensbewoners, die hun voertuig aldus aan weerszijden van de
gemeentelijke grenzen zullen kunnen parkeren met enkel hun "bewonerskaart”;
Dat wanneer zij immers houder zijn van een “bewonerskaart” afgeleverd door een van de twee gemeenten, de
grensbewoners die op een van de wegen verblijven in de perimeter vermeld in de bijlage, enkel hun parkeerkaart
hoeven te gebruiken en geen enkele parkeerretributie hoeven te betalen over heel deze perimeter ;
Overwegende dat het bevoegde departement van iedere gemeente alle nuttige informatie ter beschikking van de
andere zal houden om bij te dragen tot de goede uitvoering van het tolerantieakkoord;
Overwegende dat moet worden gepreciseerd dat het principe van wederzijdse erkenning van parkeerkaarten enkel
betrekking zal hebben op parkeerkaarten van het type "bewoner", met uitsluiting van parkeerkaarten van het type
"professioneel" en "bezoeker";
Overwegende dat rekening houdend met het voorgaande, de parkeerkaarten van het type "bewoner" die door de
Stad Brussel worden afgegeven, bijgevolg op het grondgebied van de gemeente Sint-Joost-ten-Node worden
erkend vanaf 1 januari 2021, hetzij op de datum van inwerkingtreding van het nieuwe gemeentereglement
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betreffende het gereglementeerd parkeren in de openbare ruimte, binnen de grenzen van de wegen die in de
bijlage worden vermeld;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen :
Beslist :
Artikel 1 : Om vanaf 1 januari 2021 het principe van wederzijdse erkenning van de parkeerkaarten van het type
“bewoner" tussen de gemeente Sint-Joost-ten-Node en de Stad Brussel goed te keuren ;
Artikel 2 : Om de hierbij gevoegde lijst met wegen die het voorwerp uitmaakt van dit tolerantieakkoord goed te
keuren ;
Artikel 3 : Om de gemeentelijke dienst Parkeren te machtigen om alle handelingen met betrekking tot het
tolerantieakkoord uit te voeren.
27 stemmers : 27 positieve stemmen.
ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.
De Gemeentesecretaris,
(g) Patrick Neve

De Voorzitter,
(g) Ahmed Medhoune

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Sint-Joost-ten-Node, 19 november 2020

In opdracht :
De Gemeentesecretaris,

Het College van
Burgemeester en Schepenen,
De afgevaardige Schepen,

Patrick Neve

Mohammed Jabour
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