Parkeerbeleid in Asse
Optimal Parking Control (OPC), als partner binnen NV Parkeren Asse, helpt de gemeente Asse 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 Asse.

De gemeente Asse 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.
Parkeermogelijkheden:
Blauwe zone:
• Parkeren met je parkeerschijf mag alleen in de blauwe zone.
• De blauwe zone is geldig van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 18.00 uur.
• De blauwe zone herken je aan het verkeersbord E9a blauwe zone (met afbeelding parkeerschijf).
• Wie beschikt over parkeerkaart voor personen met een handicap kan onbeperkt parkeren.
• Leg je parkeerschijf of parkeerkaart voor personen met een handicap altijd duidelijk zichtbaar achter de voorruit van
je voertuig.
• Als je langer parkeert dan de geldigheid van je parkeerschijf of indien je geen parkeerschijf hebt gelegd, kies je
automatisch voor het tarief van 15 euro.
Betalende zone:
• Het betalend parkeren is elke dag van toepassing van 08.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 18.00 uur (behalve op zon- en
feestdagen) aan 1 euro per uur.
• Je hebt de mogelijkheid om aan de parkeerautomaat een gratis parkeerticket van 15 minuten te nemen. Wens je langer
te parkeren, dan kan je een parkeerticket aankopen. Betalen kan met muntstukken of via SMS/APP. In het laatste
geval ontvang je geen parkeerticket, betaal je enkel voor de effectief geparkeerde tijd en worden de parkeerkosten
verrekend via je GSM-factuur of afgetrokken van je belkrediet.
• Wie beschikt over een parkeerabonnement (zie verder) of een parkeerkaart voor personen met een handicap kan gratis
en onbeperkt parkeren.
• Leg je parkeerticket, parkeerabonnement of parkeerkaart voor personen met een handicap altijd duidelijk zichtbaar
achter de voorruit van je voertuig.
• Als je langer parkeert dan de geldigheid van je parkeerticket, kies je automatisch voor het retributietarief van € 15
per halve dag. Een halve dag loopt van 08.00 tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 18.00 uur.
Parkings:
In Asse vind je heel wat parkings waar je onbeperkt kan parkeren op wandelafstand van het centrum:
• Gratis parkings: Boekfos, Gildehof, Huinegem (bovengronds), Putberg, Station.
• Betaalparkings: Gemeenteplein, Hopmarkt, Kerkplein, Nieuwstraat, Oudestraat, Huinegem (ondergronds), Prieelstraat
(nieuw). In parking Huinegem parkeer je aan een vast tarief van slechts € 1 per dag.
Shop&Go-parkeerplaatsen:
Op diverse locaties in het centrum van Asse werden Shop&Go-parkeerplaatsen ingericht, uitgerust met bezettingssensoren.
Dit met als uitdrukkelijk doel de rotatie van parkeerplaatsen op strategische plaatsen zo hoog mogelijk te houden en het
zoekverkeer in het centrum te verminderen. Shop&Go-parkeerplaatsen zijn onmiddellijk herkenbaar d.m.v. hun groene
belijning en kenmerkende signalisatie.

Op Shop&Go-parkeerplaatsen gelden volgende, specifieke regels:
• Shop&Go-parkeren is geldig op elke dag van 08.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 18.00 uur (behalve op zon- en
feestdagen).
• Parkeren is gratis voor een maximum toegestane parkeerduur van 30 minuten. (Je hoeft geen parkeerkaart te plaatsen,
parkeerticket aan te kopen of SMS-parkeersessie op te starten.)
• Parkeer je langer dan toegestaan, kies je automatisch voor het retributietarief van € 25 per dag.
• Opgelet: parkeerkaarten voor personen met een handicap, parkeerabonnementen en bewonerskaarten gelden niet
op Shop&Go-parkeerplaatsen!
Momenteel bevinden er zich Shop&Go-parkeerplaatsen op volgende locaties: parking Prieelstraat (2pl.), parking
Nieuwstraat (4pl.), parking Kerkplein (3pl.), parking Koensborre (5pl., na voltooiing van de werken), parking Hopmarkt
(6pl., na voltooiiing van de herinrichting), parking Gemeenteplein (4pl.), Bloklaan (4pl.), Weversstraat (2pl.).

Laadpalen voor elektrische voertuigen:
• Momenteel bevinden er zich elektrische oplaadpunten t.h.v. het Gemeenteplein, de Asphaltcosite en Boekfos. Op korte
termijn zal er bijkomende laadinfrastructuur worden geplaatst t.h.v. het Sint-Hubertusplein en het station.
• Tijdens het laden mag je gratis parkeren.
Parkeervergunningen:
Bewonerskaarten:
• Ben je een bewoner van een betalende of blauwe zone? Dan ben je vrijgesteld van het gebruik van een parkeerschijf of
parkeerticket op voorwaarde dat je een bewonerskaart achter je voorruit plaatst (indien deze uitzondering werd voorzien.)
• Je moet gedomicilieerd zijn in een straat waar betalend parkeren geldt of in een blauwe zone in de gemeente Asse wonen.
• De kaart is gekoppeld aan de nummerplaat van je voertuig. Zo weet de parkeerwachter of je in de zone mag parkeren.
• Een bewonerskaart kan alleen voor een voertuig met een Belgische nummerplaat.
• Je kunt per adres maximaal 2 kaarten aanvragen. Voor deze kaarten betaal je 25 euro per jaar.
• Alleen vrachtwagens tot 3,5 ton kunnen aanspraak maken op een bewonerskaart.
Nota: Je kunt een tijdelijke bewonerskaart aanvragen als je met een vervangvoertuig rijdt. Vraag een attest in
je garage dat verklaart dat je met een vervangvoertuig rijdt. Met dit attest kan je online of in de parkingshop een
tijdelijke bewonerskaart aanvragen. Je plaatst de tijdelijke en de originele bewonerskaart achter de voorruit zodat de
parkeerwachter de situatie juist kan beoordelen.

Parkeerabonnementen:
• Wil je langer parkeren dan toegestaan in de betalende zone? Dan kies je beter voor een parkeerabonnement dat je goed
zichtbaar achter de voorruit van je voertuig legt.
• Een parkeerabonnement kost 25 euro per maand en is niet gekoppeld aan je nummerplaat.
• Je kunt het abonnement voor verschillende voertuigen gebruiken.
• Vraag je abonnement aan en haal het na vijf werkdagen af in de Parkingshop.
• Alleen vrachtwagens tot 3,5 ton kunnen aanspraak maken op een parkeerabonnement.
Parkeerabonnementen en bewonerskaarten gelden niet op parking Nieuwstraat, op kleine parking Station, op de
Steenweg en in de Weversstraat!
Contacteer ons via de website www.parkeren.be
Je kan er terecht voor:
het aanvragen van bewonerskaarten • het downloaden van het parkeerplan •
het nalezen van het retributiereglement • het versturen van vragen en klachten.
Of kom langs in de parkingshop, Gemeentehuis – Gemeenteplein 1 – 1730 Asse.

