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Persbericht 

Vanaf 3 mei geldt de gereguleerde blauwe zone in Sint-Agatha-
Berchem voor alle straten van de gemeente  

 

De gemeente Sint-Agatha-Berchem heeft in 2014 het beheer van het parkeren op straat op haar 

grondgebied toevertrouwd aan het agentschap parking.brussels. Sindsdien bestrijkt de gereguleerde 

blauwe zone iets minder dan de helft van de gemeente. Deze zone regelt het gratis gebruik van 

parkeerplaatsen op straat met het gebruik van de schijf voor maximaal 2 uur. Op sommige plaatsen, 

zoals bv. dichtbij het Valida-ziekenhuis of de commerciële zone van het Schweitzerplein is het parkeren 

respectievelijk tot 30 minuten en 60 minuten beperkt.   

 
Vanaf 3 mei 2021 is de blauwe zone in Sint-Agatha-Berchem van toepassing over het hele 

grondgebied van de gemeente (tenzij ter plaatse anders aangegeven) en alle weekdagen, van 

maandag tot en met zaterdag, van 9u tot 21u, met uitzondering van de zondagen en de wettelijke 

feestdagen.   

 

Waarom deze uitbreiding?   

“De uitbreiding tot het hele gebied en ‘s avonds maakt het voor de bewoners mogelijk om als ze thuis 

terugkomen en later ‘s avonds parkeerplaatsen te vinden,” benadrukt Christian Lamouline, 

burgemeester. 

De niet-gereguleerde zones aan de rand van de oude blauwe zone worden overspoeld met voertuigen 

die op die manier ontsnappen aan de bestaande gereguleerde zones van de gemeente en de 

buurgemeenten.   

Deze uitbreiding over het hele grondgebied is een van de manieren om het parkeren van wagens en 

bestelwagens van niet-Berchemnaren die onze inwoners benadelen te beperken.  

Parkeervergunningen voor bewoners, bezoekers en werknemers  

Om het verplichte gebruik van de parkeerschijf te vermijden kunnen bewoners, bezoekers en 

werknemers een parkeervergunning via het agentschap parking.brussels verkrijgen. 

De Berchemse gezinnen kunnen zonder tijdslimiet en in alle straten van de gemeente (tenzij anders 

aangegeven) parkeren, dit volgens de tarieven die in 2013 vastgelegd werden, nl.: 

- voor het 1ste voertuig, tegen de prijs van 25 € per jaar; 

- voor het 2de voertuig, tegen de prijs van 100 € per jaar. 

De Berchemse gezinnen kunnen ook voor hun bezoeker een parkeervergunning verkrijgen tegen de 

prijs van 2,5€ voor een periode van 4u30.  

 



 

 

Het personeel van de Berchemse ondernemingen, de leerkrachten, de werknemers in de 

kinderopvang, de medische beroepen en de bouwvakkers kunnen ook andere parkeervergunningen 

krijgen.  

Toegang tot de handelszaken? 

Met het verplichte gebruik van de schijf kunnen klanten overal in de gemeente 2 uur gratis parkeren 
(tenzij ter plaatse anders aangegeven). 
Op en rond het Schweitzerplein zijn er speciale 1-uursparkeerzones om het winkelen te 
vergemakkelijken. 
De parkeervergunning voor bewoners is niet geldig in de 1-uurszones. De bedoeling is immers om 
plaats te maken voor alle shoppers.   
 

Voor een betere toegang en een aangepaste mobiliteit! 
 

“Met de invoering van de blauwe zone wordt beoogd de parkeerdruk in alle wijken in evenwicht te 
brengen of zelfs te verminderen. Voor korte afstanden en kleine lokale aankopen, kunnen we ook de 
voorkeur geven aan zachte mobiliteit: te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer!,” merkt 
Thibault Wauthier, schepen van mobiliteit, op.  
 

 

Praktische inlichtingen:  

Hoe de parkeervergunningen bij Parking.brussels verkrijgen? 

- Per mail: berchem@parking.brussels 
- Per telefoon, van maandag tot vrijdag, van 8u30 tot 13u en van 14u tot 17u, op het 

nummer 0800 35 678  
- Tijdens de permanentie van het gemeentebestuur, elke donderdag van 14u tot 18u45, 

van 1 april tot 31 mei 2021 in de feestzaal (vestiaire) Koning Albertlaan 33 (vanaf 1 juni, 
Koning Albertlaan 19). 

 

Alle formulieren en procedures voor de aanvraag van parkeervergunningen bevinden zich op 

de website www.parking.brussels. 

  

Meer weten? www.berchem.brussels 
 

Contactpersonen: 

Christian LAMOULINE  

Burgemeester van Sint-Agatha-Berchem 

0494/43 62 88 - christian.lamouline@berchem.brussels 

 

Thibault WAUTHIER 

Schepen van mobiliteit 

0490/52 43 05 – twauthier@berchem.brussels 
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