
WETTEREN
Parkeren in het centrum van

PARKEERTIJD 
  Betalend max 2 uur
  (incl. 30 min gratis met ticket)
  Betalend max 4 uur
  (incl. 30 min gratis met ticket)
  Blauwe zone max 2 uur van ma. tot zat.
  Blauwe zone max 4 uur van ma. tot vr.
  Gratis

  Parkeerverbod

  Kiss & Ride station

  Stationsparking (B-parking)

Parkingshop Wetteren
Bookmolenstraat 13 - 9230 Wetteren
T: +32 9 369 79 88

wetteren@parkeren.be
www.parkeren.be/wetteren

Openingsuren
Donderdag en zaterdag van 10u00 tot 12u00

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://wetteren.q2c.eu
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Betaalmogelijkheden op een rijtje

Sms- en app-parkeren
• App-parkeren: download de 4411-app, registreer je eenmalig en start/stop parkeersessies met 

een druk op de knop.
• Sms-parkeren: sms het nummer van de parkeerautomaat gevolgd door een spatie en je 

nummerplaat naar 4411. Sms ‘Q’ naar 4411 om de sessie te stoppen.
• Bij sms- en app-parkeren betaal je voor de exacte parkeerduur. Denk er wel aan om je sessie te 

stoppen.
• Let op: ook hier geldt de maximum toegestane parkeerduur. Je sms- of app-sessie stopt 

automatisch wanneer deze bereikt is en informeert je hierover.
• Tip: bij app-parkeren hoef je maar 1 keer je nummerplaat in te geven. Zo voorkom je fouten en 

een retributie.
• Meer info op 4411.be.

Parkeerautomaat
• Koop een parkeerticket aan de dichtstbijzijnde parkeerautomaat en beslis hoelang je wilt 

parkeren. Betalen kan met muntstukken.
• Leg je parkeerticket duidelijk leesbaar achter de voorruit van je voertuig.
• Het einde van de parkeerduur staat vermeld op je parkeerticket.

Retributietarief:
Als je langer parkeert dan toegelaten of je neemt geen parkeerticket, kies je automatisch voor de 
volgende tarieven: 
• Blauwe zone: halvedagtarief van € 15
• Betalende zone, kortparkeren (max. 2 uur): € 15 per 2 uur
• Betalende zone, langparkeren (max. 4 uur): € 15 per 4 uur

30 minuten gratis parkeren
• Neem een gratis ticket aan de parkeerautomaat om kosteloos 30 minuten te parkeren.
• Neem je een ticket voor een langere periode, dan worden de 30 minuten gratis in mindering 

gebracht.

Personen met een handicap
• In de blauwe zone parkeer je onbeperkt als je een parkeerkaart voor gehandicapten voorlegt.
• In de betalende zone parkeer je gratis en onbeperkt op de voorbehouden plaatsen. Op andere 

plaatsen geldt het betalend parkeren.

Parking Scheldekaai

Ondergronds parkeren in het centrum
• Onbezorgd parkeren in het centrum? Parking Scheldekaai is gloednieuw en bevindt zich 

ondergronds naast de Markt.
• Inrit via Scheldekaai 22, 9230 Wetteren
• 142 overdekte parkeerplaatsen
• Max. hoogte voertuigen: 1,95m
• Veilig parkeren: de parking is tussen 23u00 en 07u00 enkel toegankelijk met je ticket of keycard.

Tarieven
Tijdstip Tarief
07u00 - 09u00 gratis

09u00 - 18u00 eerste 2 uur gratis, daarna € 1 /uur

18u00 - 02u00 gratis

02u00 - 07u00 vast nachttarief van € 3

• Gratis parkeren op zon- en feestdagen, inclusief 11 juli

• Betalen kan met de kaart of cash

Abonnementen
Type Geldigheid Tarief
Weekabonnement Elke dag van 9u00 tot 18u00 € 90 per 3 maanden of € 360 per jaar

Nachtabonnement Elke dag van 18u00 tot 9u00 € 90 per 3 maanden of € 360 per jaar

• Combinatie van beide abonnementen is niet mogelijk. Ook de combinatie met een abonnement 
voor de blauwe zone is niet mogelijk.

• Info & bestellen via www.parkeren.be/wetteren, pws@parkeren.be of in de parkeershop

PARKEREN IN WETTEREN
Optimal Parking Control (OPC) helpt de gemeente Wetteren met het uitvoeren van een doeltreffend 
parkeerbeleid.  We doen dat op een faire en servicegerichte manier. Zo blijft het aangenaam wonen, 
werken en winkelen in Wetteren.

De gemeente Wetteren wil met het parkeerbeleid:
• een goede mobiliteit van alle voertuigen verzekeren en de parkeerdruk/problematiek beperken 

door een vlotte rotatie doorheen de beschikbare plaatsen;
• parkeren op piekmomenten makkelijker maken;
• wonen, werken en winkelen aangenaam maken voor iedereen die met de wagen ter plaatse komt;
• parkeeroverlast voor bewoners tot een minimum herleiden;
• een betaalbaar en praktisch systeem met parkeerabonnementen aanbieden.

De blauwe zone
• De blauwe zone wordt aangeduid met een zonebord aan het begin en het einde van de zone.
• De blauwe zone is geldig van maandag tot en met zaterdag tussen 9u00 en 18u00.
• In de donkerblauwe zone parkeer je maximum 2 uur, in de lichtblauwe maximum 4 uur.
• Leg de parkeerschijf goed zichtbaar achter de voorruit.
• Tussen 18u01 en 8u59, op zon- en feestdagen parkeer je onbeperkt.

De betalende zone
• In het centrum neem je een ticket aan de parkeerautomaat of via sms/app.
• Woon je in de betalende of blauwe zone? Met een bewonerskaart kan je onbeperkt parkeren.
• Je betaalt € 1 /uur (max. 2 uur in de zone kortparkeren en 4 uur in de zone langparkeren).
• De eerste 30 minuten zijn gratis. Ook tussen 18u01 en 8u59 en op zon- en feestdagen betaal je niet.

De bewonerskaart
• De bewonerskaart is enkel geldig voor de nummerplaat en in de straten die gekoppeld zijn aan je 

kaart.
• Vraag je bewonerskaart het snelst aan via www.parkeren.be/wetteren of in de parkeerhop.
• Voor de aanvraag heb je je identiteitskaart, het inschrijvingsbewijs van je voertuig en (enkel voor 

bedrijfswagens) een bewijs van hoofdbestuurder nodig.
• Per domicilie kan je maximaal 2 kaarten aanvragen als je over 2 voertuigen beschikt.
• De eerste bewonerskaart is gratis en voor de 2e bewonerskaart betaal je € 100 per jaar.

De abonnementskaart
• Parkeer je vaak in Wetteren, maar je woont er niet? Met de abonnementskaart parkeer je onbeperkt 

in de blauwe zone.
• Leg je abonnementskaart goed zichtbaar achter de voorruit.
• Je nummerplaat vermelden op de kaart mag, maar moet niet.
• Voor een abonnementskaart betaal je € 100 per 3 maanden of € 350 per jaar.
• Parking Scheldekaai biedt ook abonnementsformules aan (zie verder).

Bij www.parkeren.be kan je terecht voor

 Alle informatie over parkeren
 Het aanvragen van bewonerskaarten en abonnementskaarten
 Het downloaden van het parkeerplan
 Het nalezen van het retributiereglement
 Het versturen van vragen en klachten
 Informatie en dag- en nachtabonnementen voor parking Scheldekaai


