De blauwe zone is ingedeeld in 5 aparte zones. Indien u bijvoorbeeld gedomicilieerd bent in zone 1, zal u enkel voor deze
zone een bewonerskaart kunnen aanvragen.
Essene
(Affligem)

Asse

Asse

E40

Sint-Ulriks-Kappelle
(Dilbeek)

Zone 5

E40

Ternat
Sint-Katharina-Lombeek
Zone 4 Zone 3
Zone 2

Liedekerke

Zone 1

L50

N285

Sint-Martens-Bodegem
(Dillbeek)

Borchtlombeek
(Roosdaal)

Wambeek

Donkerblauwe sub-zones:
Hier mag u :
• gedurende maximum 3 uur parkeren mits voorlegging van een parkeerschijf;
• onbeperkt parkeren mits voorlegging van een bewonerskaart of kaart lokale activiteit.

L50A

Lichtblauwe sub-zones:
Hier mag u :
• gedurende maximum 3 uur parkeren mits voorlegging van een parkeerschijf;
• onbeperkt parkeren mits voorlegging van een bewonerskaart, kaart lokale activiteit of inwonerskaart.

Schepdaal
(Dilbeek)

Groene sub-zones (kortparkeerzones):
Hier mag u maximum 30 min. parkeren mits voorlegging van een parkeerschijf.

Lennik

Onderstaande tabel toont welke straten tot de respectievelijke zones behoren.

Hieronder een schematische weergave:

Zone 1: Centrum

Zone 2: Dreef

Zone 3: Station Ternat

- Markt
- Molenstraat
- Reukenstraat tussen Molenstraat en
Gemeentehuisstraat
- Winterweg
- Gemeentehuisstraat
- Verbrugghenstraat
- Hoevestraat
- Keizerstraat
- A. De Feyterstraat
(tot kruising Terlindenstraat)
- Poodtstraat
- Prieelstraat
- Borredam
- Statiestraat (nrs. 1 tot 25)

- Statiestraat (nrs. 27 tot 102
- Heyselweg
- Dreef
- Borredam (vanaf nr. 22)
- P. Van Nuffelstraat
- Van Overstraetenlaan
- Kloosterweg
- Natte Kouter
- ’t Serclaesstraat
- P. Van Cauwelaertstraat
(nrs. 2 to 52 + overzijde)

- Statiestraat (vanaf nr. 104)
- Kasteellaan
- Neerveldlaan
- G. Gezellelaan
- P. Benoitstraat
- P. Breugellaan
- Lombeekweg
- Asbaan
- Dr. E. Decroesstraat
- Hopstakenkaai

Zone 4: Centrum
Sint-Katherina-Lombeek

Zone 5: Station
Essene-Lombeek

- Ternatstraat
- Canadastraat
- Kapelleveld
- Kerkpleinweg
- Processiestraat
(stuk tussen Meersstraat en Asbaan)
- Kerkstraat van nr. 21 +
overzijde tot rotonde met Meersstraat

- Spoorwegbaan (van nr. 20 Servibox
tot aansluiting Sluisvijverstraat +
vanaf start parkeervlak tot visvijvers)
- Affligemstraat (tot kruising Tulpenstraat)
- Tulpenstraat
- Sluisvijverstraat
- Nieuwbaan
(stuk tussen Rietstraat en Tulpenstraat)

ZONE

PARKEERREGIMES PER ZONE
DONKERBLAUW

LICHTBLAUW

Zone 1
CENTRUM
Zone 2
DREEF

Parkeerschijf
Bewonerskaart
Kaart lokale activiteit

Zone 3
STATION TERNAT
Zone 4
CENTRUM
SINT-KATHERINA-LOMBEEK
Zone 5
STATION ESSENE-LOMBEEK

GROEN

Niet van toepassing
Parkeerschijf
Bewonerskaart
Kaart lokale activiteit
Inwonerskaart

Parkeerschijf

Niet van toepassing
Niet van toepassing
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Teralfene
(Affligem)

Binnen elke zone 1 t.e.m. 5 worden een aantal sub-zones (max. 3: Donkerblauw, lichtblauw en groen) onderscheiden,
waarbinnen een specifiek parkeerregime geldt en welke worden aangegeven door middel van signalisatie.

Niet op de openbare weg gooien a.u.b.

Indeling blauwe zone

Parkeren in

TERNAT

Belangrijk bericht voor de inwoners:
Wijzigingen in het parkeerbeleid vanaf 1 maart 2018

Parkeervergunningen vanaf 1 maart 2018
Benodigde documenten

Beschikbare parkeervergunningen

De gemeente Ternat wil met het parkeerbeleid:
• een goede mobiliteit van alle voertuigen verzekeren en de parkeerdruk- en 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;
• parkeeroverlast voor bewoners tot een minimum herleiden.
Met dit doel voor ogen wordt de blauwe zone te Ternat gevoelig uitgebreid en treden vanaf 1 maart 2018 een aantal belangrijke
wijzigingen in de reglementering in voege. U vindt deze hieronder in detail beschreven terug.
Tevens werd na een aanbestedingsprocedure de firma Optimal Parking Control bvba (OPC) aangesteld om de gemeente Ternat te
helpen met het uitvoeren van een doeltreffend parkeerbeleid. Dit zal gebeuren op een faire en servicegerichte manier. Zo blijft
het aangenaam wonen, werken en winkelen in Ternat.

De blauwe zone – nieuwe reglementering vanaf 1 maart 2018:
• In de blauwe zone kan u gratis parkeren met uw blauwe parkeerschijf gedurende maximum 3 uur, tenzij anders aangeduid op
de verkeersborden.
• De blauwe zone is doorlopend geldig tussen 08u00 en 18u00 van maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd wettelijke
feestdagen.
• In zones voor kortparkeren (groene zones) is de parkeerduur, mits voorlegging van de blauwe parkeerschijf, beperkt tot
maximaal 30 minuten en dit op elke kalenderdag, van maandag tot en met zondag, uitgezonderd wettelijke feestdagen.
• Wie beschikt over een parkeervergunning (zie verder) of een mindervalidenkaart kan onbeperkt parkeren.
• De parkeerschijf, parkeervergunning of mindervalidenkaart moet duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het geparkeerde
voertuig worden voorgelegd.
• Indien u geen geldige parkeerschijf- of vergunning kan voorleggen, kiest u automatisch voor het retributietarief van € 15
per dagdeel. Per dag zijn er twee dagdelen: het eerste loopt van 08u00 tot en met 13u00, het tweede van 13u00 tot en met
18u00.
• De blauwe zone wordt niet per straat aangeduid, maar met een zonebord bij het begin van de zone.
Details over de indeling van de blauwe zone vindt u op de achterzijde van deze folder.
Om parkeerders de gelegenheid te geven zich aan de gewijzigde situatie aan te passen, wordt er tot en met 19 maart 2018
louter sensibiliserend opgetreden en worden er geen parkeerretributies uitgeschreven.
Vanaf 20 maart 2018 wordt gestart met actieve parkeercontroles.

Uw situatie

Type vergunning

U bent gedomicilieerd Bewonerskaart
in de blauwe zone

Tarief

Geldigheidsduur

Max. aantal

Geldig voor

Gratis

1 jaar vanaf
uitreikdatum

1 per voertuig,
op basis van
nummerplaat

Enkel voor de zone
vermeld op de kaart

U bent inwoner van
Ternat, maar niet
gedomicilieerd in de
blauwe zone

Inwonerskaart

€ 50 per jaar

1 jaar vanaf
uitreikdatum

1 per voertuig,
op basis van
nummerplaat

Enkel in zones
voorzien voor
inwonersparkeren

U bent zaakvoerder
of personeelslid van
een handelszaak
gesitueerd in de
blauwe zone

Kaart lokale
activiteit

€ 350 per jaar

1 jaar vanaf
uitreikdatum

1 per voertuig,
op basis van
nummerplaat

Enkel voor de zone
vermeld op de kaart

Volgende documenten zijn noodzakelijk bij aanvraag van een parkeervergunning:
• Uw identiteitskaart en het inschrijvingsbewijs van de betrokken wagen.
• Indien u te Ternat werkt, maar er niet bent gedomicilieerd (Inwonerskaart): een schriftelijk bewijs van tewerkstelling van
uw werkgever.
• Wanneer u beschikt over een leasing- of firmawagen: een verklaring op eer van uw werkgever die aantoont dat u de
gebruikelijke bestuurder van het voertuig bent.
• Bij een online aanvraag dient u over een eID-kaartlezer te beschikken.

Nota: Inwoners van Ternat die gedomicilieerd zijn in de blauwe zone kunnen naast een gratis bewonerskaart ook een
Inwonerskaart aankopen, waarmee in de daartoe voorziene zones mag geparkeerd worden.

Aanvragen parkeervergunningen
Voor de aanvraag van een parkeervergunning beschikt u over drie mogelijkheden:
• Online: www.parkeren.be/Ternat. U dient dan over een eID-kaartlezer te beschikken.
• In de OPC Parkingshop - Gemeenteplein 1 te 1730 Asse.
Openingsuren:
• Maandag: 8u30 – 12u00 en 13u00 – 16u00
• Dinsdag: 8u30 – 12u00 en 13u30 – 19u00
• Woensdag: 8u30 – 12u00
• Donderdag: 8u30 – 12u00 en 13u00 – 16u00
• Vrijdag: 8u30 – 12u00 en 13u00 – 16u00
Gesloten in het weekend en op feestdagen.
• Tijdens de OPC-zitdagen in het gemeentehuis van Ternat – Gemeentehuisstraat 21 te 1740 Ternat.
Openingsuren OPC-loket (enkel t.e.m. 15/03/2018!):
• Woensdag: 13u00 – 17u00
• Donderdag: 18u00 – 20u00

Op www.parkeren.be kan u terecht voor
Alle informatie over parkeren
Het aanvragen van bewonerskaarten en abonnementskaarten
Het downloaden van het parkeerplan
Het nalezen van het retributiereglement
Het versturen van vragen en klachten

