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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 https://lochristi.q2c.eu

PARKEERSHOP
Rode Heuvel 1
9230 Wetteren

T.  09 369 79 88
E.  lochristi@parkeren.be 
W. www.parkeren.be/lochristi

Openingsuren
Dinsdag  17 - 20u
Donderdag 10 - 12u



PARKEREN IN LOCHRISTI
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 het lokaal bestuur Lochristi.

PERSONEN MET EEN HANDICAP
Heb jij een parkeerkaart voor personen met een handicap? Dan parkeer je onbeperkt in de blauwe 
zone. Je parkeerkaart moet wel duidelijk zichtbaar achter de voorruit van je voertuig liggen.

BEWONERSKAART
Ben je gedomicilieerd in de blauwe zone van Lochristi? Dan kan je gratis een bewoners-
kaart aanvragen.

 Met een bewonerskaart kan je zonder beperkingen parkeren in de blauwe zone.
 Een bewonerskaart is gekoppeld aan de nummerplaat van je voertuig. Zo weet de parkeerwachter 

of het voertuig in die zone geparkeerd mag staan.
 Per adres kan je maximaal 1 bewonerskaart aanvragen.

Hoe vraag je een bewonerskaart aan?
Je kan je bewonerskaart aanvragen via de website www.parkeren.be/lochristi of in de parkeershop van 
Wetteren (Rode Heuvel 1).

Welke documenten heb je nodig?
 Je identiteitskaart
 Het kentekenbewijs van je voertuig - deel I
 Als je over een lease- of bedrijfswagen beschikt: het bewijs van je bedrijf dat jij de 

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

Bewonerskaart niet gelegd?
Je kiest automatisch voor het retributietarief van 25 euro per dag.

Meer info, vragen of klachten? 
>> www.parkeren.be/lochristi of kom even langs in onze parkeershop.
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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 (9 - 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 euro per dag.

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

PARKEERVERGUNNING

ELEKTRISCH LADEN
Een parkeerplaats voorbehouden voor een elektrisch voertuig herken je aan de signalisatie.  
Enkel elektrische voertuigen mogen hier parkeren, en dat volgens de reglementering van de blauwe 
zone. Meer info vind je op www.lochristi.be/oplaadpuntenelektrischevoertuigen


