vlot parkeren in het centrum van
Munt & betaalkaart

Eeklo

De PIAF

SMS-parkeren

met Parkeer-APP

vanaf april 2016

BESTE EEKLONAAR, BESTE BEZOEKER
De stad Eeklo heeft een georganiseerd parkeerbeleid zodat je ten alle tijde vlot kunt parkeren in onze
stad. Door middel van het betalend parkeren willen we een rotatiebeweging op gang brengen zodat de
parkeerplaatsen maximaal beschikbaar zijn en je bijgevolg altijd welkom bent in ons centrum. Vanaf
april voeren wij het comfortparkeren in. Je kunt voortaan betalen op verschillende manieren en zo
zorgen wij voor voldoende aanbod voor wie in Eeklo op bezoek is, komt winkelen, woont of werkt. In
deze brochure ontdek je alle mogelijkheden en de laatste nieuwsjes over Parkeren in Eeklo.
BETALEND PARKEREN
In Eeklo zijn er in totaal meer dan 650
betalende parkeerplaatsen, verspreid over
heel het centrum (zie plan in oranje).
In Eeklo kan je in de betaalzone 15 minuten
gratis parkeren. Een brood bij de bakker, even
binnen bij de Post,... het kan gratis.
Je moet aan de parkeerautomaat dan wel een
ticket nemen en je nummerplaat intikken. Er
kan één keer per half uur en per voertuig een
gratis ticket van 15 minuten genomen worden.
WAT DOE JE IN EEN BETAALZONE?
De parkeertijd voor betalend parkeren is
vastgesteld op alle werkdagen en op zaterdag
doorlopend van 10 tot 18 uur voor een maximum duur van 3 uren. Je kan daarbij gebruik
maken van:
• een parkeerticket • SMS-parkeren
(nieuw!)
• de PIAF
• parkeer-APP
(nieuw!)
Ticket of de Piaf moet goed zichtbaar achter de
voorruit van de auto te vinden zijn.
OPLADEN VAN DE PIAF
Met de PIAF wordt er
per minuut betaald. Als
je de PIAF wilt opladen met een bedrag
aan parkeergeld, moet dit minimum € 30
bedragen. Dit kan zowel via de terminal in
het stadhuis, het stadskantoor en het STIP
als via de pc thuis. Het toestel zelf kost € 30
in aankoop (diezelfde locaties).

PARKEERAUTOMATEN
Er staan 40 nieuwe
moderne parkeerautomaten
op wandelafstand verspreid
in Eeklo.

NIEUW VANAF APRIL 2016
Je kan voortaan ook betalend parkeren via SMS
en de parkeer-app. Info daarover vind je op de
zijkant van de parkeerautomaten:
• SMS bij het aankomen op een parkeerplaats
EEKLO gevolgd door een spatie en dan je
nummerplaat naar 4411. Kom
je weer terug aan je auto,
dan SMS je Q naar 4411. Per
verstuurde/ontvangen SMS
betaal je € 0,15
• Parkeer-app: download de
4411-app van Mobile-for
via de diverse app-stores
(www.4411.be/apps of de
mobiele website m.4411.be)
LET OP!
UITSNEDE SLOT

Je nummerplaat wordt gedurende
die periode opgenomen in de
database van de parkeerwachters, een ticket voorleggen hoeft
dan niet meer.

TIJDSDUUR PARKEREN

BEDRAG

15 minuten mét ticket

GRATIS!

18 minuten

€ 0,30

30 minuten

€ 0,50

45 minuten

€ 0,75

60 minuten

€ 1,00

90 minuten

€ 1,50

120 minuten

€ 2,00

180 minuten (maximum!)

€ 3,00

BLAUWE ZONE
In de blauwe zone is het gebruik
van de parkeerschijf verplicht,
zowel op werkdagen als op zaterdagen, tussen
10 en 18 uur, voor een maximumduur van drie
uren.
WELKE STRATEN
LIGGEN IN DE BLAUWE ZONE?
Er zijn voortaan 400 parkeerplaatsen in de
blauwe zone (zie plan in blauw). Parking Ballon,
parking Oostveldstraat, een deel van het
K. Astridplein en de Oostveldstraat zijn uit de
betaalzone gehaald en worden blauwe zone.
RETRIBUTIE IN DE BLAUWE ZONE
Bij controle door de parkeerwachter zal nagekeken worden of er in de auto op een zichtbare
plaats achter de voorruit een geldige parkeerschijf ligt.
Indien die niet aanwezig is, dan betaal je een
retributie van € 25.
KLACHTEN
Heb je klachten over de parkeerregeling of over
een retributie, neem dan contact op met
Optimal Parking Control (OPC) via
www.parkeren.be/eeklo

RETRIBUTIE
IN DE BETALENDE ZONE
Bij controle door de parkeerwachter zal
nagekeken worden of er in de auto op een goed
zichtbare plaats achter de voorruit een parkeerticket of de PIAF ligt. Als je koos voor betaling
per sms of app, controleert de parkeerwachter
je nummerplaat in de parkeerdatabase.
Ben je hiermee niet in orde dan wordt er van uit
gegaan dat je automatisch voor het dagtarief
kiest. Kostprijs is € 25.
PARKEREN VOOR PERSONEN
MET EEN HANDICAP
Op dit ogenblik telt Eeklo
meerdere tientallen parkeerplaatsen voor personen met een
handicap, verspreid over betalende en blauwe zone. Ze zijn aangeduid met een
verkeersbord en zijn volledig blauw of met een
blauwe rand geschilderd. Je kan parkeren op de
voorziene plaatsen, maar dat hoeft niet.
De parkeerkaart mag enkel gebruikt worden
wanneer de persoon waarop de kaart betrekking heeft ook daadwerkelijk aanwezig is; de
politie doet daarop toezicht.
GRATIS RANDPARKINGS
Aan de rand van de stad zijn er
enkele grotere parkings, waar het
gratis parkeren blijft (zie plan
in paars)

Eens de retributie uitgeschreven is door een
parkeerwachter kan die enkel aangevochten
worden via de klachtenbehandeling bij
www.parkeren.be/eeklo.

meer info www.parkeren.be/eeklo
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PARKINGS HEBBEN
EEN NUMMER
De parkings in Eeklo
hebben een nummer.
Via specifieke verkeersborden word je naar
die parkings geleid.
Sommige zijn betalend,
andere liggen in de
blauwe zone, nog
andere zijn gratis:
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