
Parkeerzones
Blauwe zones
De blauwe zones worden per straat aangeduid of met een 
zonebord bij het begin van de zone. 

Geldigheid
 » van maandag tot en met zaterdag (9 - 12 uur & 14 - 20 uur) 
 » op zondag (9 - 12 uur)

Maximale parkeerduur
 » 2 uur voor bezoekers
 » onbeperkt voor houders van een bewonerskaart of een 

parkeerkaart voor personen met een handicap

Hoe werkt het?
Leg je parkeerschijf goed zichtbaar achter je voorruit.
Je kiest automatisch voor het parkeertarief van 25 euro per dag 
als je
 » geen parkeerschijf plaatst
 » een ongeldige parkeerschijf plaatst
 » je parkeerschijf niet op de correcte manier plaatst
 » langer dan de maximale duur parkeert
 » je bewonerskaart of parkeerkaart voor personen met een 

handicap niet plaatst

Kortparkeren
De zones voor kortparkeren zijn aangeduid met borden.

Geldigheid
 » van maandag tot en met zaterdag (9 - 12 uur & 14 - 20 uur) 
 » op zondag (9 - 12 uur)

Maximale parkeerduur 
1 uur voor alle gebruikers, ook voor houders van een bewoners-
kaart of een parkeerkaart voor personen met een handicap.

Hoe werkt het? 
Sensoren of camera’s meten je parkeertijd, je moet geen 
parkeerschijf leggen.
Je kiest automatisch voor het parkeertarief van 25 euro per dag 
als je langer dan de maximale duur parkeert.

Shop & Go
Wil je snel boodschappen doen of moet je iets ophalen? Dan 
kan je je voertuig een half uur gratis parkeren op één van de 
Shop & Go-plaatsen. 
Deze parkeerplaatsen zijn aangeduid met borden.

Geldigheid
24/24 - 7/7

Maximale parkeerduur 
30 minuten voor alle gebruikers, ook voor houders van een 
bewonerskaart of van een parkeerkaart voor personen met  
een handicap.

Hoe werkt het? 
Sensoren of camera’s meten je parkeertijd, je moet geen 
parkeerschijf leggen.
Je kiest automatisch voor het parkeertarief van 25 euro per dag 
als je langer dan de maximale duur parkeert.

Plaatsen voor elektrisch laden 
in de blauwe zones
Op een voorbehouden parkeerplaats voor elektrische 
voertuigen kan je gratis parkeren tijdens het laden van je 
voertuig (stekker in het stopcontact). 
Deze parkeerplaatsen zijn aangeduid met borden.

Geldigheid
 » van maandag tot en met zaterdag (9 - 12 uur & 14 - 20 uur) 
 » op zondag (9 - 12 uur)

Maximale parkeerduur
2 uur

Hoe werkt het? 
Je kiest automatisch voor het parkeertarief van 25 euro per dag 
als je 
 » geen parkeerschijf plaatst
 » een ongeldige parkeerschijf plaatst
 » je parkeerschijf niet op de correcte manier plaatst
 » langer dan de maximale duur parkeert

Bewonerskaart
Als je in een blauwe zone gedomicilieerd bent en geen private 
garage of oprit binnen 400 meter van je woning hebt, kan je 
gratis een bewonerskaart aanvragen.
Hiermee mag je parkeren in de straten van jouw zone. Die 
staan op je kaart vermeld.

Hoe werkt het?
Je bewonerskaart is gekoppeld aan de nummerplaat van  
je voertuig.
Per adres kan je maximaal 1 bewonerskaart aanvragen.
Per kaart kan je meerdere nummerplaten registreren.
Een bewonerskaart is niet geldig op Shop & Go-plaatsen of 
plaatsen voor kortparkeren. 

Hoe aanvragen?
Via www.parkeren.be/gavere of in de parkeershop van OPC in 
Aalst, Vlaanderenstraat 2, 053 79 00 07,  gavere@parkeren.be.
Kom naar de infoavond op 20 maart 2023 om 19.30 uur in 
zaal Racing als je graag meer uitleg krijgt (zie ommezijde).

Welke documenten heb je nodig?
 » je identiteitskaart
 » het kenteken van je voertuig – deel 1
 » als je een lease- of bedrijfswagen hebt: het bewijs van je 

bedrijf dat jij de hoofdbestuurder bent of de statuten 
van je bedrijf dat jij bedrijfsleider bent

 » een verklaring op eer dat je binnen de 400 meter van je 
woning geen private garage of parkeerplaats hebt

Parkeerkaart voor 
personen met een 
handicap
Je kan onbeperkt parkeren op de voorbehouden plaatsen en 
alle parkeerplaatsen binnen de blauwe zones op voorwaarde 
dat je parkeerkaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit van 
je voertuig ligt.
Op kortparkeerplaatsen (max. 1 uur) en Shop & Go-plaatsen 
(max. 30 min) geldt de maximale parkeertijd. Leg je kaart niet.
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In mei 2023 start het nieuwe parkeerplan in centrum 
Gavere, voor een betere mobiliteit en minder parkeerdruk. 
Op en rond de Markt komen Shop & Go-plaatsen, 
kortparkeerplaatsen en blauwe zones.
Controlebedrijf OPC zal het gebruik van de verschillende 
parkeerplaatsen controleren.
Als je in een blauwe zone woont, kan je onder bepaalde  
voorwaarden een parkeerkaart aanvragen. Lees er alles over  
in deze flyer.
Je bent ook van harte welkom op de infoavond over 
het parkeerplan en de bewonerskaart op 20 maart 
2023 om 19.30 uur in zaal Racing (Markt 20). 
Schrijf je in via www.gavere.be/infoavond-parkeerplan.

Heb je een vraag over de bewonerskaart? 
 » surf naar www.parkeren.be/gavere en stel je vraag via het 

e-loket van OPC
 » ga langs in de parkeershop van OPC: Vlaanderenstraat 2, 

9300 Aalst, 053 79 00 07,  gavere@parkeren.be,  
www.parkeren.be/gavere

Heb je een vraag over het parkeerplan?
Surf naar www.gavere.be/parkeren-centrum voor meer info of 
contacteer de dienst Infrastructuur van het lokaal bestuur via 
09 389 29 60 of infrastructuur@gavere.be.

V.U.: Lokaal Bestuur Gavere, Markt 1, 9890 Gavere 
09 389 29 00, info@gavere.be

Shop & go (30 min.)

Blauwe zone

Kortparkeren (1 uur)

Langparkeren

Info voor bewoners 
in de blauwe zone en 
voor omwonenden

 + info 
avond

op 
20/03
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