bewonerskaarten
Bewoners uit de betalende straten of de blauwe zone
kunnen hun bewonerskaart, ter waarde van € 25,00 per
jaar, aanvragen en afhalen in de parkeerwinkel
(Nijverheidsstraat 12).

smart parkparkeerkaart

parkeerbeleid
Zottegem

Voor regelmatige parkeerders betekent de afstand tot de
parkeerautomaat vaak onnodig tijdverlies. Bovendien
beschikt men niet altijd over voldoende muntstukken en is
de parkeertijd niet altijd voorspelbaar. De Smart Park
parkeerkaart maakt komaf met deze nadelen van
conventionele parkeerapparatuur.

Een slim alternatief
De Smart Park is een voorafbetaalde elektronische
parkeermeter, die altijd in de wagen blijft. U hebt het
parkeertoestel altijd bij de hand, en betaalt alleen de
werkelijk geparkeerde tijd, niet te weinig, niet te veel.

Werking

blauwezone
In de blauwe zone mag je 2 uur parkeren met je parkeerschijf, tenzij de borden het anders aangeven.
Hoe moet je je parkeerschijf instellen?
• De wijzer van de kaart stel je in op
het uur van aankomst.
• Je mag daarbij afronden naar het
volgende half uur of uur, bv.:
• Aankomstuur 9.10u, je zet je kaart
op 9.30u (parkeren tot 11.30u)
• Aankomstuur 9.35u, je zet je kaart
op 10.00u (parkeren tot 12.00u)

De Smart Park
werkt op basis van
een chipkaart (Smart
Card), die geprogrammeerd
wordt volgens de tarieven en de
zones van de stad

Voordelen voor de gebruiker

• Compact en gebruiksvriendelijk.
• Geen muntstukken meer nodig.
• Alleen betalen voor de werkelijk geparkeerde tijd.
• Gebruik in verschillende zones en eventueel
verschillende steden.

Tarieven
• Aankoop toestel en lege kaart : € 100
• Bijkomende Smart Card : € 10
• Oplaadwaarde Smart Card : € 25
• Het heropladen van de kaart gebeurt gratis in de
parkeerwinkel. U betaalt alleen de parkeerwaarde.

INFOLIJN: 03 235 54 55

parkeer
Parkeerbeheer Zottegem
Nijverheidsstraat 12 (gelijkvloers)
9600 Zottegem

Verantwoordelijke uitgever:
Dimitri Heirbaut, Milisstraat 33, 2018 Antwerpen

Via deze informatiefolder wensen wij u op de hoogte te
brengen van een aantal wijzigingen in het parkeerbeleid
van de stad Zottegem, die van kracht zijn vanaf 1 september 2004.
In oktober 2002 hebben we de controle op het betalend
parkeren in concessie gegeven aan de firma Parcomet.
Deze samenwerking wierp haar vruchten af: opnieuw parkeergelegenheid en een betere verkeerscirculatie in het
centrum. Het parkeerbeleid wordt sindsdien op regelmatige tijdstippen geëvalueerd en bijgestuurd.
Zo komt er nu een kleine uitbreiding van de straten waar
het betalend parkeren geldt, en gaat daarenboven een
aantal andere nieuwe regelingen van kracht.
Ten eerste zal het systeem van bewonersparkeren worden
ingevoerd. Ook het gratis kort parkeren (15 minuten) is
nieuw. Een derde aanpassing betreft de parkeerdruk rond
het Sint-Elizabethziekenhuis. Hier willen wij de hinder voor
de bewoners verminderen met de invoering van het betalend en het bewonersparkeren.
Tenslotte spelen wij in op de nieuwe regelgeving die het
mogelijk maakt de controle in de blauwe zone toe te vertrouwen aan een privé-firma om ook hier de parkeerdruk
te verminderen.
Om het verkeer in en rond het stadscentrum op een zo vlot
mogelijke manier te organiseren, vragen
wij u vriendelijk de wijzigingen
te respecteren.
Wij wensen u veel winkelgenot
en graag tot weerziens.
Het stadsbestuur.

P

PARKEERBEHEER

parkeerautomaat parkeerzones
vanaf 01/09/2004
Volg de instructies op het
scherm :

Betalend parkeren van
9.00u tot 13.00u en van
14.00u tot 18.00u
(zone 3 tot 20.00u), aan
volgende voorwaarden:

• Ticket 15 min. gratis

1. Betaal met munten tot de
gewenste parkeerduur
bereikt is, of gebruik uw
Protonkaart.

parkeertijd aan automaat

• tarief 1
€ 15,00 per halve dag

• tarief 2

Steek ze in de hiervoor
voorziene gleuf en druk op
de waardeknoppen tot de
gewenste parkeerduur
bereikt is.

€ 0,60 per uur

ZONE 1:

2. Bevestig door een druk op de
groene knop.

max. 2u.
tot 18.00u

3. Neem uw ticket en leg het
zichtbaar achter uw voorruit.

ZONE 2:
max. 3u.
tot 18.00u

ZONE 3:
max. 3u.
tot 20.00u

Indien u geen ticket neemt
opteert u voor het retributietarief (tarief 1). U betaalt
dan € 15 voor een halve dag
(09.00u-13.00u of 14.00u18.00u of tot 20.00u
voor zone3) via het
o v e r schrijvingsformulier dat
de parkeerwachter achter
uw ruitenwisser zal steken.
Indien u niet betaalt binnen
de 5 werkdagen ontvangt u
een herinnering, verhoogd
met € 4,10 rappelkosten.
Niet betaling zal aanleiding
geven tot burgerrechtelijke
vervolging.

Parkeren blauwe zone van
9.00u tot 18.00u.
max. 2u.
tot 18.00u

• Bij overschrijding of bij niet
leggen parkeerschijf € 15,00

Het parkeertarief is geïndexeerd, wat een lichte tariefverhoging teweeg brengt.
Deze tariefverhoging wordt echter beperkt tot het strikt minimale omdat het stadsbestuur haar
politiek van goedkope parkeertarieven wil aanhouden.

