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E-LOKET
Heb je een vraag over je retributie of wil je je 
retributie betalen? Dan verwijzen we je graag door 
naar ons e-loket op www.parkeren.be/zwevegem

PARKEERSHOP
Henri Horriestraat 29
8800 Roeselare

T.  051 14 01 70
E.  zwevegem@parkeren.be 
W. www.parkeren.be/zwevegem

Openingsuren

MA 9:00 - 12:30 13:30 - 17:30
DI 9:00 - 12:30 13:30 - 17:30
WOE 9:00 - 12:30 13:30 - 17:30
DO 9:00 - 12:30 13:30 - 20:00
VRIJ  9:00 - 12:30 13:30 - 17:30
ZA 9:00 - 12:30 
ZON gesloten



PARKEREN IN ZWEVEGEM
Een vlotte mobiliteit, minder parkeerdruk en meer parkeergelegenheid voor wie in onze gemeente 
woont, werkt, winkelt of geniet. Dat is het doel van het parkeerplan van de gemeente Zwevegem.

PERSONEN MET EEN HANDICAP
Als je houder bent van een parkeerkaart voor personen met een handicap, dan parkeer je onbeperkt in 
de blauwe zone mits de parkeerkaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit van je voertuig ligt.

 Een houder van een parkeervergunning kan zonder beperkingen parkeren in de blauwe zone.
 Een parkeervergunning is gekoppeld aan de nummerplaat van je voertuig. Zo weet de parkeer-

wachter of het voertuig in die zone geparkeerd mag staan.

Hoe aanvragen?
Je kan je parkeervergunning, mits voorleggen van de juiste documenten, aanvragen via de website 
www.parkeren.be/zwevegem of in de parkeershop van Roeselare (Henrie Horriestraat 29).

Je parkeervergunning niet gelegd?
Je kiest automatisch voor het retributietarief van € 25,00 per halve dag, waarbij de dagdelen als volgt 
worden bepaald: 9u tot 13u en 13u tot 18u.

* Een bewonerskaart in Zwevegem is een digitale parkeervergunning. Je ontvangt dus geen fysieke 
kaart. De aangekochte parkeervergunning wordt na betaling geactiveerd in de databank.

Meer info, vragen of klachten? 
>> www.parkeren.be/zwevegem of kom even langs in onze parkeershop.

PARKEREN IN DE BLAUWE ZONE
Een blauwe zone wordt per straat aangeduid of met een zonebord bij het begin van de zone. 

 Geldigheid: van maandag tot en met zaterdag (9u - 18u)
 Maximale parkeerduur: 2 uur, tenzij anders aangegeven op de borden

Plaats je geen parkeerschijf, een ongeldige parkeerschijf of plaats je jouw parkeerschijf niet op een 
correcte manier, dan kies je automatisch voor het retributietarief van € 25,00 per halve dag, waarbij de 
dagdelen als volgt worden bepaald: 9u tot 13u en 13u tot 18u.

Het stratenplan hieronder geeft je een overzicht van de straten waar de blauwe zone van toepassing is.

PARKEERVERGUNNINGEN

Parkeervergunning Tarief Voor wie?

Bewonerskaart* gratis Je bent gedomicilieerd in de blauwe zone van 
Zwevegem.

Parkeerkaart voor 
aannemers

€ 10,00 per dag
€ 50,00 per week

Je voert aannemerswerken uit in de blauwe zone 
van Zwevegem.

Parkeerkaart voor 
zorgverstrekkers

€ 50,00 per jaar Je bent actief zorgverstrekker in de blauwe zone 
van Zwevegem.


