
    

Woon je in een betalende of blauwe 
zone? Vraag dan je bewonerskaart aan.

De kaart is gekoppeld aan de 
nummerplaat van je voertuig. Er kan 
maximaal één nummerplaat aan de kaart 
gekoppeld zijn en er kunnen maximaal 2 
bewonerskaarten aangevraagd worden 
per domicilieadres.

Prijs:
•	 Eerste	voertuig:	¤10	per	jaar
•	 Tweede	voertuig:	¤100	per	jaar

Met je bewonerskaart mag men 
ook onbeperkt parkeren aan de 
Nederhemparking of Spoorwegstraat.

NIEUWParkeerplan Halle
vanaf 1 april 2022

€
€0,50/uur | Vanaf 3e uur: €1

Dagtarief: €5

Gratis op zaterdag

Onbeperkt parkeren 
met Hallekaart en 
bewonerskaart.

      Max. 3 uur NIEUW

van maandag t.e.m. zaterdag

NIEUW: Inwoners van de blauwe zone 
krijgen 10 gratis bezoekerspassen 
voor vrienden of familie die langer 

dan 3 uur op bezoek komen.

BETALEND BETALEND

   €1/uur | Vanaf 3e uur: €2
Dagtarief: €14,00
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Nederhem & 
Spoorwegstraat

170

Wandelafstanden

Parking Welkomstlaan 19	min 8 min 18	min 14	min 20	min 19	min 24	min

Parking De Gooikenaar 7 min 15	min 6 min 15	min 9	min 9	min 7 min

Grote 
Markt Station Stadhuis Sportoase 

Hallebad De Bres CC 
't Vondel

Sociaal 
Huis

Parking Nederhem 10	min 7 min 14	min 2 min 6 min 7 min 12	min

Parking Leide 4	min 11	min 9	min 8 min 3 min 2 min 8 min

Parking De Bres 3 min 11	min 8 min 7 min 1	min 2 min 7 min

Parking Station 10	min 1	min 15	min 5	min 9	min 8 min 15	min

Parking Sociaal Huis 5	min 12	min 10	min 12	min 7 min 8 min 1	min

Parking Possozplein 1	min 9	min 6 min 7 min 3 min 1	min 9	min

Parking Oudstrijdersplein 6 min 15	min 1	min 14	min 8 min 7 min 10	min

Hoe kan je een ticket kopen?
Aan de parkeerautomaat tik je je nummerplaat in. Je kiest de gewenste parkeerduur  
en betaalt met je betaalkaart. Je bent verplicht om je parkeerticket duidelijk zichtbaar  
achter de voorruit van je wagen te plaatsen.

Je kan ook mobiel betalen via sms of app. Volg hiervoor de instructies die op de  
parkeerautomaat zijn aangebracht. Als je via sms of app betaalt, moet je geen  
parkeerticket achter je voorruit plaatsen.

Je	kan	1	keer	per	dag	en	per	nummerplaat	genieten	van	15 minuten gratis parkeertijd.

Bewonerskaart     

Inwoners van Halle, Buizingen en 
Lembeek die willen parkeren aan de 
Nederhemparking of Spoorwegstraat 
kunnen een Hallekaart aanvragen.

Bewoners uit de rode, groene en blauwe 
zone kunnen geen Hallekaart aanvragen. 
Zij kunnen met hun bewonerskaart 
parkeren aan de Nederhemparking of 
Spoorwegstraat.

Prijs:
De	Hallekaart	kost	¤10	per	jaar	voor	1	
voertuig/nummerplaat	en	is	1	jaar	geldig	
vanaf de uitreikdatum. 

Hallekaart     

Je woont, werkt of hebt een 
handelszaak gelegen in de blauwe of 
betalende zone van Halle? Vraag dan 
je parkeerabonnement aan waarmee 
je onbeperkt kan parkeren in alle 
gereglementeerde zones in Halle.

Prijs:
•	 ¤25	voor	1	maand
•	 ¤75	voor	3	maanden
•	 ¤150	voor	6	maanden
•	 ¤300	voor	1	jaar

Wanneer je niet woont, werkt of een 
handelszaak	hebt	in	Halle	betaal	je	¤400	
per jaar.

Parkeerabonnement

      

Op deze koopzaterdagen kan je gratis 
parkeren in de rode en groene zone: 

Za	12	februari Za	29	oktober

Za	12	maart Za	5	november

Za 23 april Za	19	november

Za 7 mei Za 26 november

Za	11	juni Za 3 december

Za	25	juni Za	10	december

Za	1	oktober Za	17	december

Opgelet! Het gebruik van de parkeerkaart 
of bewonerskaart blijft wel van toepassing 
in de blauwe zone en op plaatsen waar een 
maximale parkeerduur wordt opgelegd. Op 
de Shop&Go-plaatsen blijft de maximale 
parkeerduur	van	30	minuten	van	kracht.

Koopzaterdagen    

Zorgverleners kunnen een kaart 
aanvragen waarmee ze gedurende 
120 minuten kunnen parkeren in de 
betalende zone (in combinatie met de 
parkeerschijf).

Voor wie?
• Organisaties voor zorgverlening 

erkend door het RIZIV
• Zorgverstrekkers erkend door de 

Vlaamse Gemeenschap
• Medische pedicures volgens de 

Kruispuntbank der Ondernemingen

Prijs:
•	 ¤4,20	voor	1	maand
•	 ¤12,50	voor	3	maanden
•	 ¤25	voor	6	maanden
•	 ¤50	voor	1	jaar

Zorgverlenerskaart     

Bij autodelen maken meerdere personen 
om beurten gebruik van één of meerdere 
(gezamenlijke) wagens. Functioneert 
jouw wagen als autodeelwagen?  Dan 
parkeer je jouw wagen graag op een 
vaste locatie. 

Lid zijn:
Om een parkeerplaats voor een auto-
deelwagen aan te vragen, moet je lid zijn 
van een door de stad erkende autodeel-
organisatie.

Parkeren
Met een autodeelkaart krijg je een 
vrijstelling voor parkeren zowel op 
specifieke plaatsen 'autodelen' als in 
rode, groene en blauwe zones.

Autodeelkaart

Opgelet:
Parking Possozplein marktdag 
op donderdag- en zaterdag
voormiddag.

In alle zones geldt onbeperkt 
parkeren voor personen met 
een geldige parkeerkaart voor 
personen met een beperking.
Opgelet! dit geldt niet voor de 
Shop&Go-plaatsen.

Elke	donderdag	(9u-14u)	
en	zaterdag	(9u-18u)	gratis 
shuttlebus	elke	15	minuten	tussen	
de Nederhemparking, het station 
en het centrum.

Shop&Go-plaatsen: gratis 
parkeren gedurende max. 
30	minuten	zonder	ticket	of	
parkeerschijf. NIEUW: er komen 
4 extra plaatsen bij.

1

Meer info?
Parkingshop	Halle	|	Molenborre	30,	1500	Halle

Openingsuren:	elke	werkdag	van	9u	tot	12u	en	op	donderdag	van	16u	tot	20u.
02	616	14	00	|	halle@parkeren.be

www.parkeren.be/halle


