FAQ
Hoe weet ik in welke zone ik parkeer: rood, grijs of groen ?
-

Zoek de dichtstbijzijnde parkeermeter die u alle informatie over de betaling zal geven.

Let op: als de dichtstbijzijnde parkeermeter buiten werking is, moet u de blauwe schijf gebruiken -> de
toegestane parkeertijd is 2 uur vanaf het moment dat u parkeert (de pijl die het begin van de
parkeertijd aangeeft, kan worden verlengd tot ï¿½ uur na uw aankomst).
-

U kunt ook de 4411-toepassing raadplegen (in de nabije toekomst ook Yellowbrick) voor de
betaalzones. Zij worden aangeduid met de acroniemen SGR1, SGR2, SGG1, SGG2, SGV1
en SGV2:
SGR = Rode Zone
SGG = Grijze Zone
SGV = Groene Zone

In deze zones gelden andere parkeertijden en tarieven:
Rode zone (SGR) -> parkeertijd beperkt tot 2 uur

Eerste ¼ uur
Eerste ½ uur
Tweede ½ uur
Tweede uur

Gratis
0,50 EUR
1,50 EUR
3,00 EUR

Grijze zone (SGG) -> parkeertijd beperkt tot 4u30

Eerste ¼ uur
Eerste ½ uur
Tweede ½ uur
Tweede uur
Derde uur
Vierde uur
Laatste ½ uur

Gratis
0,50 EUR
1,50 EUR
3,00 EUR
3,00 EUR
3,00 EUR
1,50 EUR

Groene zone (SGV) -> ononderbroken parkeertijd van 9.00 tot 18.00 uur

Eerste ¼ uur
Eerste ½ uur
Tweede ½ uur
Tweede uur
Per extra uur

Gratis
0,50 EUR
0,50 EUR
2,00 EUR
1,50 EUR



!!! Opletten !!! Op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis zijn er geen borden die de rode,
grijze of groene zones aangeven. Let op de kleur van de parkeerautomaat die het dichtst bij uw
parkeerplaats staat (sticker op de zijkant of gekleurde voorkant van de automaat).

Een parkeertarief geldt in alle wijken van de gemeente van 9.00 tot 18.00 uur en in de volgende
straten van 9.00 tot 20.30 uur :

Afrikastraat van 42 tot 86 en van 5 tot 31
Amazonestraat van 22 to 68 en van 33 tot 63
Amerikastraat van 2 tot 40 en van 1 tot 57
Aquaductstraat van 2 tot 54 B en van 1 tot 57
Berckmansstraat van 2 tot 128 en van 1 A tot 137
Blanchestraat van 16 B tot 42 en van 15 tot 39
Bosquetstraat van 2 tot 90 en van 17 tot 87
Capouilletstraat van 2 tot 42 A en van 1A tot 45
Charleroise Steenweg van 2 B tot 258 A en van 1
tot 283
Defaqzstraat van 72 tot 154 en van 61 tot 141
Dejonckerstraat van 2 tot 64 en van 1 tot 51
Faiderstraat van 4 tot 28 en van 1 tot 25

Florencestraat van 59 tot 61
Goedheitstraat van 6 tot 8 en van 7 tot 11
Gulden‐Vlieslaan van 51 tot 87
Jean Stasstraat van 2 tot 32 en van 1 tot 41
Jourdanstraat van 2 tot 108 en van 1 A tot 127
Livornostraat van 2 tot 4 en van 1 tot 19
Schotlandstraat van 2 tot 42 en van 5 tot 39
Simonisstraat van 2 tot 14 A en van 1 tot 21
Tasson‐Snelstraat van 2 tot 38 en van 1 tot 39
Veydtstraat van 2 tot 34 en van 1 tot 27
Zwitserlandstraat van 2 tot 26 en van 1 tot 39

U verhuist naar Sint-Gillis en u en/of uw gezin hebben 1 of meerdere
voertuigen?
U kunt gebruik maken van een tijdelijke " Bewoner "-parkeerkaart voor 3 maanden om de
inschrijvingsformaliteiten in de bevolkingsregisters af te ronden.
Het volstaat zich te begeven naar de dienst Parkeren, die zich in de rechtervleugel van het stadhuis
bevindt, wanneer men naar het gebouw kijkt.
De kantoren zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en ook op dinsdag
van 14.00 tot 17.00 uur.
U dient de volgende documenten mee te brengen:
-

Uw identiteitskaart.
Het model 2 dat u bij uw eerste inschrijving aan het loket van de dienst Bevolking zal worden
overhandigd of Irisbox.
Het inschrijvingsbewijs van het voertuig.
Een geldig verzekeringsbewijs voor het voertuig.

Opmerking:
- Indien het een bedrijfswagen betreft, moet u een attest van de werkgever voorleggen waaruit
blijkt dat u over een dergelijke wagen kunt beschikken
- Indien het voertuig u door een particulier in bruikleen wordt gegeven, een attest van de
eigenaar waarin deze verklaart dat hij het voertuig aan u ter beschikking stelt.
Het is belangrijk dat u persoonlijk langskomt, zodat wij u het Parkeerplan van de gemeente kunnen
uitleggen. U kunt daarna uw abonnement verlengen per e-mail of via IRISBox.

Tarief voor " Bewooners " parkeerkaarten per huishouden
-

1 ste voertuig :
2 de voertuig :
3 de voertuig :

30,00 EUR / 1 jaar - 60,00 EUR / 2 jaar
100,00 EUR / 1 jaar - 200,00 EUR / 2 jaar
500,00 EUR / 1 jaar - Geen 3 de kaart afgegeven voor 2 jaar.

Opmerking: Maximaal 3 parkeerkaarten per huishouden.

« Bezoekers » parkeerkaarten
U hebt ook de mogelijkheid om " Bezoekerskaarten " te nemen voor mensen die u bezoeken.
Ze worden verkocht tegen de prijs van 25,00 EUR voor 10 parkeerperiodes van 4u30 en zijn 1 jaar
geldig.
Ze zijn geldig in alle groene en grijze zones van de gemeente.
Ze zijn alleen verkrijgbaar aan de balies van de afdeling Parkeren.

Tarief voor " Tweede verblijf " parkeerkaarten
-

250,00 EUR / 1 jaar - Geen kaart afgegeven voor 2 jaar.

Alle informaties zijn verkrijgbaar aan de balies van de dienst Parkeren.

Woont u in een straat die grenst aan een gemeentegrens ?
Deze straten staan bekend als grensstraten en bieden de bewoners van deze straten het voordeel
dat zij kunnen parkeren op een deel van de buurgemeente volgens de volgende regel:
"Bewoners van een naburige straat kunnen hun voertuig in de straat van hun woonplaats
parkeren tot het volgende kruispunt in de naburige gemeente.
Voorbeeld :
Een bewoner van de Fernand Bernierstraat tussen de nummers 63 en 89 en de nummers 42A en 68,
grenzend aan de gemeente Vorst, kan zijn auto parkeren in de Fernand Bernierstraat in Vorst tussen
de nummers 91 en 103 en de nummers 70 en 90 tot het volgende kruispunt, namelijk de Koningslaan.

Straten die grenzen aan de gemeente Vorst
Straat

Even

Oneven

NA

NA

Alsembergsesteenweg

156 tot 172

141 tot 167

André Hennebicqstraat

NA

49 tot 51

Albertplein

Straat
Garibaldistraat
Halve Maanstraat
Henri Wafelaertsstraat

Antoine Bréartstraat

148 tot 164

187

Arthur Diderichstraat

NA

77 tot 85

Kemmelberglaan

Belgradostraat

70 tot 84

77 tot 81

Koningslaan

Brugmannlaan

36 tot 98

61 tot 117

Laroussesquare

Canadalaan

2 tot 16

1 tot 17

Monténégrostraat

Clémentinelaan

2 tot 24

1 tot 27

Parklaan

de Mérodestraat

264 tot 286

227 tot 265

Ducpétiauxlaan

146 tot 154

NA

Eugène Verheggenstraat

28 tot 34

NA

Fernand Bernierstraat

70 tot 90

91 tot 103

NA

NA

Fonsnylaan

Straten die grenzen aan de gemeente Elsene
Straat

Even

Oneven

Afrikastraat

NA

1 tot 3

Amerikaansestraat

NA

NA

Even

Oneven

NA

NA

24 tot 32

11 tot 23

NA

NA

Jules Franquistraat

Hele straat
2 tot 22

1 tot 21

108 tot 122

81 tot 107

Hele straat
70 tot 90

61 tot 83

118 tot 164

91 tot 159

36 tot 68

41 tot 65

Van Volxemlaan

356 tot 428

359 tot 531

Verbindingstraat

24 tot 64

39 tot 61

NA

65 tot 85

280 tot 286

241 tot 247

Serviëstraat

Villalaan
Vorstsesteenweg

Aquaductstraat

NA

29 tot 65

Blanchestraat

16B tot 42

15 tot 37

Defaqzstraat

64A tot 70

47 tot 55

Faiderstraat

30 tot 46

27 tot 47

Florencestraat

48 tot 66

47 tot 57

Hogebruglaan

2 tot 16

1 tot 13

Livornostraat

12 tot 26

25 tot 29

Simonisstraat

14B tot 52

23 tot 43

36 tot 50

29 tot 39

Veydtstraat

Let op : er zijn geen straten die grenzen aan de gemeenten Anderlecht en Brussel-Stad.

