
Vanaf 1 december 2017 wordt de blauwe  
zone uitgebreid naar de hele buurt René 

Comhairelaan - Gisseleire Versélaan - 
Hoogveldlaan, nabij de gemeentegrens met 
Molenbeek waar ook een blauwe zone geldt. 
Deze grote uitbreiding van de gereglementeerde 
zone volgt het Gemeentelijk Parkeeractieplan, 
dat al in 2014 werd goedgekeurd door de 
Gemeenteraad. Het parkeerplan wil dat 
buurtbewoners zoveel mogelijk gebruik kunnen 
maken van het aantal parkeerplaatsen op straat 
door hen te beschermen voor voertuigen uit 
andere gemeenten die er lange tijd parkeren.  

•  Groot-Bijgaardenstraat, het deel tussen 
de Kasterlindenstraat en de Myrtenlaan

•  René Comhairelaan
•  Soldatenstraat 
•  Gisseleire Versélaan
•  Evariste De Meersmanlaan
•  Armand De Neuterlaan
•  Gulden Koornstraat
•  Hoogveldlaan
•  Weilandstraat 
•  Fik Guidonstraat

Parkeren in een blauwe zone betekent het
verplicht gebruik van de blauwe schijf en een 
beperkte parkeerduur (gewoonlijk maximum 
2 uur), die variëert naargelang de informatie 
op de verkeersborden voor parkeren. 

Bewoners met een geldige parkeerkaart 
kunnen er gratis parkeren zonder 
tijdsbeperking. 

Een wagen zonder geldige parkeerkaart of 

blauwe schijf riskeert een retributie van 

€ 25 per halve dag.

De effectieve controle door het Parkeer-
agentschap vanaf 8 januari 2018 volgt 
na een informatieperiode. Zo krijgen 

bewoners meerdere weken de tijd om een 

nodige parkeerkaart aan te vragen. De 

bewoners van de Fik Guidon straat met een 

vrijstellingskaart mogen parkeren in de 
hele straat, zowel op het grondgebied van 

Berchem als van Molenbeek dankzij een 

akkoord tussen de twee gemeenten.

Voor het verwerven van een parkeerkaart 

(max. 2 per gezin - € 25 voor de 1ste, 

€ 100 voor de 2de) kan u terecht bij 

parking.brussels: 

  Onthaalpunt 

Sint-Agatha-Berchem 

Koning Albertlaan 19 

Donderdag tussen 14u en 19u   

Hoofdzetel  

Gasthuisstraat 31 - 1000 Brussel 

Van maandag tot vrijdag: 8u30 - 13u.  

In de namiddag enkel op afspraak.   

Antenne Noord-West 

Crystal Palace Center 

Paalstraat 14, gebouw E

1080 Brussel 

Maandag, woensdag, vrijdag : 8u30 - 12u30 

Dinsdag: 8u30 - 12u30, 14u - 16u30 

Donderdag: 14u - 18u30

Via e-mail: berchem@parking.brussels

Uitbreiding van de blauwe zone 
in de buurt René Comhaire – Gisseleire Versé – Hoogveld

De parkeerregels gelden van maandag tot 
zaterdag tussen 9u en 18u.  
Het gaat om de volgende straten:



  0800 35 678 (gratis) | berchem@parking.brussels | http://parking.brussels
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