
         15 april 2021 

 

Persbericht 

Uitstel met één maand – tot 1 juni 2021 – van de toepassing van de 
uitbreiding van de blauwe zone tot het volledige grondgebied van 

Sint-Agatha-Berchem  
 

Het agentschap Parking.brussels was exclusief belast met de verdeling van de Parkeerinformatie 

waarin de uitbreiding van de blauwe zone vanaf 3 mei werd aangekondigd. 

Helaas is deze allesomvattende verdeling niet correct uitgevoerd: verschillende wijken zijn niet 

bediend, waardoor deze inwoners geen informatie hebben gekregen en sommige inwoners hebben 

meerdere folders ontvangen, wat niet erg ecologisch is. 

Gezien de ontoereikende informatievoorziening en de zeer korte tijdspanne waarbinnen de 

Berchemse bevolking goed voorbereid en geïnformeerd kon worden over de uitbreiding van de 

blauwe zone, heeft het gemeentebestuur samen met het parkeeragentschap beslist om: 

• Versterken van de informatie: 

- te zorgen voor de verdeling van de informatiefolders onder ALLE Berchemse inwoners, zeer snel en 

door de gemeentelijke diensten; 

- preventieve informatie te verstrekken aan mensen die geparkeerd staan door middel van een flyer 

op de voorruit van voertuigen; 

- om te informeren via de gemeentelijke krant. 

• De effectieve toepassing van de uitbreiding van de blauwe zone met één maand uit te stellen 

(van 3 mei tot 1 juni): 

De plaatsing van de verkeersborden ter uitbreiding van de blauwe zone blijft behouden vanaf 3 mei. 

De controles en de uitreiking van parkeergelden op het gehele gemeentelijke grondgebied worden 

daarentegen echter uitgesteld tot de maand juni. 

De maand mei is daarom ingesteld als een overgangs- en preventieperiode: meer informatie en geen 

sancties. 

Parkeervergunningen kunnen steeds verkregen worden tijdens de gemeentelijke permanenties van 

Parking.brussels, elke donderdag van 1 april tot eind mei 2021 van 14 tot 18.45 uur – Feestzaal (bar) - 

Koning Albertlaan 33 of per e-mail op berchem@parking.brussels. 

Meer weten? 

-        Gemeentelijke website www.berchem.brussels  

-        Website Parking.brussels www.parking.brussels  

http://www.berchem.brussels/
http://www.parking.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 

 

Mireille WALSCHAERT 

Verantwoordelijke dienst Communicatie 

0493/74 26 73 - mwalschaert@berchem.brusselsss 
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