
PARKEREN IN

ERPE-MERE
PARKINGSHOP
Vlaanderenstraat 2
9300 Aalst
T.  053 79 00 07
E.  erpe-mere@parkeren.be 

www.parkeren.be/erpe-mere

OPENINGSUREN

MA 9.30 uur - 13.30 uur  14.30 uur - 17.30 uur
DI 9.30 uur - 13.30 uur  14.30 uur - 17.30 uur
WO 9.30 uur - 13.30 uur  14.30 uur - 17.30 uur
DO 9.30 uur - 13.30 uur  14.30 uur - 17.30 uur
VR 9.30 uur - 13.30 uur  14.30 uur - 18.00 uur
ZA 9.30 uur - 17.30 uur

De parkingshop is gesloten op zon-en feestdagen.

Uitgave: Januari 2022
Verantwoordelijke uitgever: OPC, Tildonksesteenweg 62, 3020 Herent - BE 0476 952 364
Niet op de openbare weg gooien a.u.b.



PARKEREN IN ERPE-MERE
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 Erpe-Mere.

PARKEREN IN DE BLAUWE ZONE
Een blauwe zone wordt per straat aangeduid of met een zonebord bij het begin van de zone. 
Het stratenplan hiernaast geeft je een overzicht van de straten waar de blauwe zone reglementering 
van toepassing is.

Duur Tarief Wanneer

Parkeerplaats in de 
blauwe zone

Max. 2 uur
Gratis - mits leggen 
van parkeerschijf

Van maandag tem 
zaterdag 
(9.00 uur - 18.00 uur)Kortparkeerplaats in 

de blauwe zone
Max. 30 minuten

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 euro per dag.

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. Op 
kortparkeerplaatsen waar de parkeertijd beperkt is tot 30 minuten geldt deze regeling niet en dienen 
ook personen met een handicap gebruik te maken van de blauwe parkeerschijf.

BEWONERSKAART
Woon je in een blauwe zone? Dan kan je een bewonerskaart aanvragen. Daarmee kan je 
onbeperkt parkeren op de vrije parkeerplaatsen dichtbij jouw huis, mits de bewonerskaart 
duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het geparkeerde voertuig ligt.

Als aanvrager moet je:
 in een blauwe zone wonen
 ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Erpe-Mere op het adres waarvoor je de bewoners-

kaart aanvraagt
 het juiste rijbewijs hebben voor de wagen waarvoor je de bewonerskaart aanvraagt.

Je kan je bewonerskaart aanvragen op het secretariaat van het gemeentehuis in Erpe-Mere mits voor-
legging van onderstaande documenten:

 identiteitskaart
 inschrijvingsbewijs van je voertuig (de wagen waarvoor je de kaart aanvraagt, moet ingeschreven 

zijn op jouw naam)
 als je een leasingvoertuig of bedrijfswagen hebt: het bewijs van je bedrijf dat jij hoofdbestuurder 

bent of statuten van je bedrijf als je bedrijfsleider bent
 in geval van vernieuwing: de bewonerskaart die vervalt

Voor verdere info, vragen of klachten kan je terecht op www.parkeren.be/erpe-mere of in 
onze parkingshop.
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