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HET NIEUWE PARKEERBELEID: 
WIE PARKEERT HET BEST WAAR?
Op maandag 19 april wijzigen we het parkeerbeleid binnen de grote ring. Zo bouwen we de parkeerdruk 
op straat af, creëren we meer vrije parkeerplaatsen voor de bewoners en beperken 
we het zoekverkeer in onze stad. Niet-bewoners leiden we maximaal naar 
de parkeerterreinen en -garages, waar ook zij voordelig kunnen parkeren. 
Tegelijk brengen we een aantal parkeerregels op één lijn, 
zodat parkeren in onze stad transparanter en
duidelijker wordt. Dit zijn de voornaamste 
principes. Wie parkeert het best waar?

HET NIEUWE PARKEERBELEID:
WIE PARKEERT HET BEST WAAR?

PARKING BLAUWE BOULEVARD 
Goedkoop en langdurig parkeren vlakbij de bin-

nenstad? Dat kan het best in onze ondergrondse 
stadsparking Blauwe Boulevard aan 1,5 euro 

per uur of maximum 10 euro per dag parkeren. 
Goedkoper dus dan op straat of op de betalende 
parkeerterreinen. Werk je binnen de grote ring? 

Dan zijn er meerdere interessante abonnements-
formules beschikbaar met een gegarandeerde 

parkeerplaats. De andere parkeergarages in 
onze stad hanteren eigen tarieven. 

www.hasselt.be/parkingblauweboulevard
www.hasselt.be/parkeren

BETALENDE 
PARKEERTERREINEN

BEWONERS GRATIS
Woon je binnen de 

grote ring? Dan parkeer 
je nu al met een digitale 

bewonersparkeervergunning 
gratis en onbeperkt op 

straat nabij jouw woning. 
Dat blijft zo. Bewoners van 

het centrum parkeren gratis 
en onbeperkt buiten de 
kleine ring tussen 10 en 

16 uur, na 16 en voor 10 uur 
ook erbinnen.

PERSOONLIJK BEZOEK 
300 UREN GRATIS

Elk gezin dat binnen een 
betaalzone woont, krijgt 

voor persoonlijk bezoek een 
bezoekersparkeerkaart en 
jaarlijks niet 200 maar 300 

gratis uren. Ook gezin-
nen binnen de betaalzone 

centrum kunnen nu een 
bezoekersparkeerkaart voor 
de parkings Astrid, Dusart-
plein, Truierbug-Noord en 

Truierbrug-Zuid aanvragen.

NIET-BEWONERS 
BEPERKT*

Wil je als niet-bewoner par-
keren in een straat? Dan is 

binnen bepaalde uren je par-
keerschijf of parkeerticketje 
verplicht. Deze uren brengen 
we voor heel Hasselt op één 
lijn en breiden we ook uit. Dit 

zorgt voor meer duidelijk-
heid en minder parkeerdruk 

op straat ’s avonds en 
tijdens het weekend. 

Op wettelijke feestdagen 
en 11 juli blijft parkeren gra-

tis. Betalen of een 
schijf leggen doe je: 

• van maandag tot en met 
zaterdag van 9 tot 21 uur

• op zondag van 12 tot 18 uur
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OP STRAAT

GRATIS HALF UURTJE BLIJFT 
Als niet-bewoner langdurig parkeren op straat willen we echt 
ontmoedigen. Daarom introduceren we ook nieuwe tarieven. 

Je betaalt voortaan 3 euro per uur. Een gratis bezoek van 
maximum 30 minuten blijft wel mogelijk via een Hasselts 

halfuurtje aan de parkeerautomaat.

*Bepaalde categorieën niet-bewoners – zoals 
mantelzorgers, medische zorgverleners, personen met een 
handicap – komen in aanmerking voor een parkeervergun-
ning die geldig is op straat. Raadpleeg de voorwaarden op 

www.hasselt.be/parkeervergunning.

GRATIS 
PARKEERTERREINEN

Gratis langdurig 
parkeren? Dat kan op 

de parkeer-
terreinen CCha, 

Alverberg, IJzerweg, 
Boudewijnlaan, 
Kapermolen en 
Hasselt-Zuid. 

Vanaf de laatste 
twee kan je met 

een m-ticket van 
De Lijn voor 

1 euro met de bus 
naar het centrum.

Op de betalende 
parkeerterreinen 

Truierbrug-Noord, 
Truierbrug-Zuid, 

Astrid en Dusartplein 
gelden dezelfde 

betaaltijden als op 
straat. Het tarief is 
2 euro per uur, met 

een maximum van 15 
euro per dag. Werk 
je in de binnenstad 

en parkeer je er 
regelmatig? Dan kan 
je een werknemers-
parkeervergunning 
nemen van 150 euro 

voor 6 maanden, gel-
dig op alle vernoemde 

parkeerterreinen, 
zolang er plaats is. 




