
PARKEREN IN MACHELEN-DIEGEM
Een vlotte mobiliteit, minder parkeerdruk en meer parkeergelegenheid voor wie in onze gemeente 
woont, werkt, winkelt of geniet. 
Dat is het doel van het nieuwe parkeerplan van de gemeente Machelen-Diegem.

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 (7u - 20u), met uitzondering van feestdagen en 11 juli.
• Maximale parkeerduur: 4 uur, tenzij anders aangegeven op de borden

Het stratenplan hiernaast geeft je een overzicht van de straten waar de blauwe zone van toepassing is.
In een beperkt aantal zones kan je 11 uur parkeren. Deze zones staan in donkerblauw aangeduid op de 
kaart.

Heb je een geldige parkeervergunning of een abonnement, dan moet je geen parkeerschijf leggen.

PERSONEN MET EEN HANDICAP
Heb je een parkeerkaart voor personen met een handicap? Je kan onbeperkt parkeren op voorbehouden 
en niet-voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap. 
• Leg je parkeerkaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit van je voertuig.
• Let op! Op Shop & Go-plaatsen is je parkeerkaart voor personen met een handicap niet geldig en is 

je parkeertijd beperkt tot max. 30 minuten.

SHOP & GO
Wil je snel boodschappen doen of moet je ergens iets ophalen? Dan kan je je voertuig 30 minuten gratis 
parkeren op één van de Shop & Go-plaatsen. 
• Geldigheid: van maandag tot en met zaterdag (7u - 20u), met uitzondering van feestdagen en 11 juli.
• Maximale parkeerduur: 30 minuten 

Parkeer je langer dan 30 minuten op een Shop & Go-plaats, dan kies je automatisch voor het 
retributietarief van € 50,00 per dag.

DE BLAUWE ZONE VAN MACHELEN-DIEGEM

Geldigheid:  van maandag tot en met zaterdag (7u - 20u)
  met uitzondering van feestdagen en 11 juli

Maximale parkeerduur (tenzij anders aangegeven op de borden)

4 uur 11 uur

      Shop&Go 30 min

Meer info of het parkeerplan online raadplegen?
>> www.parkeren.be/machelen
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PARKEERVERGUNNINGEN & ABONNEMENTEN
Wil je onbeperkt parkeren in de blauwe zone van Machelen-Diegem, dan kan je een 
parkeervergunning of abonnement aanvragen.

WONEN
Je bent gedomicilieerd in Machelen-Diegem.

Bewonerskaart* Tarief personenwagen Tarief lichte vracht** Geldigheid

1ste bewonerskaart gratis € 60 1 jaar

2de bewonerskaart € 120 € 200 1 jaar

3de en 4de bewonerskaart € 500 - 1 jaar

*   Beperkt tot 4 bewonerskaarten per adres.
** Per domicilie kunnen max. 2 lichte vrachten ingeschreven worden. Als er op hetzelfde domicilie 
bewonerskaarten voor zowel personenwagens als lichte vrachten worden aangevraagd, wordt eerst 
de tarifering voor lichte vracht aangerekend. Indien er bijkomend nog bewonerskaarten voor 
personenwagens worden aangevraagd, wordt het tarief van 3de en 4de bewonerskaart gehanteerd. 

ABONNEMENTEN
Je werkt of hebt een handelszaak in Machelen-Diegem.

Abonnement Tarief Geldigheid

Weekabonnement € 150 7 opeenvolgende dagen

Vier-wekenabonnement € 250 28 opeenvolgende dagen

Jaarabonnement (wagen 1 & 2) € 500 1 jaar

Jaarabonnement (wagen 3 & 4) € 2000 1 jaar

• Op Shop & Go-plaatsen is je parkeervergunning of abonnement niet geldig en is je parkeertijd 
beperkt tot max. 30 min 

• Een parkeervergunning of abonnement is gekoppeld aan de nummerplaat van je voertuig. Zo 
weet de parkeerwachter of je in die zone mag parkeren.

ZORGEN
Je bent actief zorgverstrekker in de blauwe zone van Machelen-Diegem en beschikt over een 
RIZIV-nummer of een andere erkenning als zorgverstrekker. Je kan een gratis een parkeervergunning 
voor zorgverstrekkers aanvragen.

Hoe aanvragen?
Je kan je parkeervergunning of abonnement, mits voorleggen van de juiste documenten, aanvragen 
via www.parkeren.be/machelen of in de parkeershop van Machelen-Diegem.

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 www.parkeren.be/machelen.

PARKEERSHOP MACHELEN-DIEGEM

T. 02 616 52 80
E. machelen@parkeren.be
W. www.parkeren.be/machelen

Check steeds onze website voor de zitdagen, de 
locatie en de openingsuren van de parkeershop. 
>> www.parkeren.be/machelen/contact
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RETRIBUTIE
Plaats je geen geldige parkeerschijf, plaats je jouw 
parkeerschijf niet op een correcte manier of heb je geen 
vergunning/abonnement? Dan kies je automatisch voor het 
retributietarief van € 25,00 per dag.

Meer info >> www.parkeren.be/machelen of kom even langs in 
onze parkeershop.


