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Parkeershop Ninove
Kerkplein 32
9400 Ninove
T. 054 50 23 55

Openingsuren

DI 10u - 12u  13u - 18u
WOE   14u - 18u
DO   15u30 - 19u30
VRIJ   14u - 18u

Gesloten op maandag, in het weekend 
en op feestdagen

Zone & 
geldigheid

Parkeertijd & tarief

Gele zone
ma - za
9u - 18u

Min. 30 min (€ 0,50)
Max. 4 uur (€ 4,00)
20 min. gratis met ticket
Onbeperkt met bewoners-
kaart (in de gele zone)

Blauwe zone
ma - za
9u - 18u

Max. 2 uur met parkeerschijf
Onbeperkt met bewoners-
kaart

Groene zone Onbeperkt gratis parkeren 
op parkings

Overig Onbeperkt gratis parkeren

Parking Sporthal ‘Jo Baetens’ Parking WCD ‘Den Bleek’ Parking deel Masiusplein zonder kassei

Parking Kerkhof Zavelstraat

Parking Schepenbank

Parking Schoolweg ‘De Gronckel’
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Parkeerkaarten voor zaakvoerders
Is je zaak gevestigd binnen een blauwe of betalende zone? Dan kan je een parkeerkaart voor 
zaakvoerders (niet-gedomicilieerd) aanvragen.
• Zaakvoerders (niet-gedomicilieerd) uit de betalende zone en uit de blauwe zone zijn  

vrijgesteld van het gebruik van een betalend ticket of een parkeerschijf op voorwaarde dat 
zij een parkeerkaart voor zaakvoerders achter de voorruit plaatsen;

• Een parkeerkaart voor zaakvoerders kan je aanvragen in de parkeershop of online via  
www.parkeren.be/lennik;

• Per hoofdzaakvoerder kan je 1 parkeerkaart aanvragen;
• Een parkeerkaart voor zaakvoerders kost € 250,00 en is 1 jaar geldig;
• Je parkeerkaart geldt in de gele zone (betalend parkeren) en in de blauwe zone van het 

Andreas Masiusplein.

Personen met een handicap
• Voertuigen van personen met een handicap zijn vrijgesteld van betalen of  

gebruik van de parkeerschijf, op voorwaarde dat de parkeerkaart goed  
zichtbaar is aangebracht. 

• Bij onrechtmatig gebruik of kopieën wordt na vaststelling de politie verwittigd.
• Kaarten voor personen met een handicap kan je aanvragen bij FOD Sociale 

Zekerheid | Administratief centrum, Kruidtuinlaan 100 b50 in 1000 Brussel.

Contacteer ons via onze website www.parkeren.be/lennik. Je kan er terecht voor:

 alle informatie betreffende parkeren
 aanvragen bewonerskaarten
 het downloaden van het parkeerplan
 contactformulier voor vragen en klachten
 het nalezen van het retributiereglement
 de contactgegevens van de parkeershop te Ninove

De gele zone (betalend parkeren)
• Geldigheid: elke dag van 9u tot 18u, met uitzondering van zon- en feestdagen en 11 juli
• Maximale parkeerduur: 4 uur

Betalen aan de parkeerautomaat
Aan de automaat geef je je nummerplaat in. Je kiest de gewenste parkeerduur en betaalt met 
je bankkaart of met cash. Leg je parkeerticket duidelijk zichtbaar achter de voorruit van je 
voertuig.
Is de parkeerautomaat defect én staat er geen andere automaat in de buurt?
Dan leg je je parkeerschijf, zoals je deze in de blauwe zone gebruikt. Opgelet! Je dient nog 
steeds de maximale parkeertijd van 4 uur te respecteren.

20 minuten gratis parkeren
Snel een boodschap doen? De parkeerautomaat levert bij druk op de groene knop een ticket af 
dat je toelaat 20 minuten gratis te parkeren.

De blauwe zone
Parkeren in de blauwe zone is gratis, mits leggen van een geldige parkeerschijf 
(Europees model).
• Geldigheid: elke dag van 9u tot 18u, met uitzondering van zon- en feestdagen en 

11 juli
• Maximale parkeerduur: 2 uur

Hoe werkt een parkeerschijf? 
De parkeerschijf (Europees model) geeft enkel het uur van aankomst aan. Bij aankomst moet je 
het uur of het half uur aangeven eerstvolgend op het tijdstip van aankomst. Bv: aankomst 14u35 
= parkeerschijf instellen op 15u00 of aankomst op 12u55 = parkeerschijf instellen op 13u00.

Het halvedagbiljet
Neem je geen ticket aan de parkeerautomaat of parkeer je langer dan waarvoor je betaalde 
(gele zone)? Plaats je geen parkeerschijf, een ongeldige parkeerschijf of plaats je je 
parkeerschijf niet op de correcte manier (blauwe zone)?
Dan kies je automatisch voor het retributietarief van € 15,00 per halve dag, waarbij de dagdelen 
als volgt worden bepaald: 9u00 tot 13u30 en 13u31 tot 18u00. De parkeerwachter schuift de 
retributiebon met alle betaalgegevens onder je ruitenwisser.

Onbeperkt gratis parkeren
Op het parkeerplan (groen) vind je alle parkings waarop je gratis en onbeperkt kan parkeren.
Daarnaast kan je je voertuig eveneens gratis en onbeperkt parkeren in de overige straten, met 
uitzondering van de straten gelegen in de blauwe en gele zone.

PARKEERBELEID IN LENNIK
Optimal Parking Control (OPC) helpt de gemeente Lennik met het uitvoeren van een 
doeltreffend parkeerbeleid. We doen dat op een faire en servicegerichte manier. Zo blijft het 
aangenaam wonen, werken en winkelen in Lennik

De gemeente Lennik wil met het parkeerbeleid
• Een vlotte, verkeersveilige rotatie om het centrum leefbaar en bereikbaar te houden;
• Parkeren op piekmomenten makkelijker maken;
• Wonen, werken en winkelen aangenaam maken voor iedereen die met de wagen ter  

plaatse komt.

De bewonerskaart
• Bewoners uit de betalende zone en uit de blauwe zone zijn vrijgesteld van het gebruik van 

een betalend ticket of een parkeerschijf op voorwaarde dat zij een bewonerskaart achter 
de voorruit plaatsen;

• Een bewonerskaart kan je aanvragen in de parkeershop of via www.parkeren.be/lennik;
• Een bewonerskaart kan alleen uitgereikt worden aan natuurlijke personen. De aanvrager 

moet het bewijs leveren dat hij/zij gedomicilieerd is in een blauwe zone of in de betalende 
zone. Hij/zij moet ook bewijzen dat het voertuig op zijn/haar naam is ingeschreven of er 
permanent over kan beschikken (leasingwagen, firmawagen);

• De kaart mag enkel gebruikt worden voor het voertuig waarvan de nummerplaat op de 
kaart vermeld staat;

• Per domicilie mogen er maximaal twee kaarten aangevraagd worden. Een eerste kaart kost 
€ 80,00, een tweede kaart € 250,00. De kaarten zijn 1 jaar geldig;

• Bewonerskaarten in de blauwe zone zijn enkel geldig in de gehele blauwe zone, zoals 
aangeduid op het parkeerplan;

• Bewonerskaarten in de gele zone zijn enkel geldig in de gehele gele zone, zoals aangeduid 
op het parkeerplan.


