BEWONERS

BEZOEKERS

BINNENSTAD = BEWONERSZONE
De binnenstad wordt één grote bewonerszone. Dat wil
zeggen dat de verschillende zones (rood, blauw, geel en
paars) vervallen en dat je als bewoner van de binnenstad
onbeperkt in de binnenstad kan parkeren. Een digitale
parkeervergunning vervangt het papieren bewonersvignet.

DEELGEMEENTEN STADSRAND
= BLAUWE ZONE
In bepaalde straten in de deelgemeenten op wandelafstand
van de binnenstad komt er een blauwe zone. Bewoners van
de deelgemeenten grenzend aan de binnenstad kunnen met
een digitale parkeervergunning onbeperkt in hun eigen
buurt of zone parkeren.

BLAUWE
ZONE 6

ASSEBROEK

WERKNEMERS

de zones worden
op de kaart op
die manier aangeduid

Bijvoorbeeld: Je woont in de blauwe zone in Assebroek.
Dan kan je met een digitale parkeervergunning onbeperkt in tijd binnen de grenzen van de zone Assebroek
parkeren.

Op de kaart kan je per deelgemeente zien tot waar de blauwe
zone komt.
Er komen 6 zones: Sint-Michiels, Sint-Andries, ChristusKoning, Sint-Jozef, Sint-Kruis en Assebroek.
Bezoekers kunnen er met een blauwe parkeerschijf max.
4 uur parkeren, elke dag van de week tussen 9 u. en 18 u.

UITZONDERING

2. PUBLIEKE PARKINGS

Bezoek je Brugge en trek je voor een langere tijd de stad
in? Dan kan je gratis parkeren in de randparkings, op
wandelafstand van de stad.

Bezoekers kunnen ook nog altijd in de ondergrondse publieke
parkings of aan het station parkeren.

PARK & RIDE PARKINGS
☛ Jan Breydel (100 parkeerplaatsen)
☛ Boogschutterslaan (100 parkeerplaatsen)
☛ Steenbrugge (185 parkeerplaatsen)

In deze 3 straten is elke dag, ook op zon- en feestdagen,
van 9 u. tot 19 u. de blauwe zone van toepassing van
max. 30 minuten, uitgezonderd voor bewoners die
beschikken over een geldige digitale parkeervergunning.

WERKNEMERSABONNEMENT in de publieke
parkings*

1. RANDPARKINGS EN PARK & RIDE

Iets verder van de binnenstad zijn er ook enkele gratis park
& ride parkings, waar automobilisten hun traject verder
zetten met het openbaar vervoer of de fiets.

Zone AZ Sint-Lucas bestaat uit 3 straten:
Kleine Blekkaard, Blekkaard en Sint-Lucaslaan.

Wie in de binnenstad werkt, kan de wagen parkeren in de
gratis randparkings op wandelafstand van de stad of in de
park & ride parkings waar je met het openbaar vervoer of de
fiets je traject kan verderzetten.
Je kan je wagen ook parkeren in de publieke parkings, waar
je een werknemersabonnement kan aankopen. Wil je toch
bovengronds parkeren, dan is er ook een voordeeltarief voor
iedereen die werkt in de binnenstad.

Voor de bezoekers wordt de volledige binnenstad een betalende zone. Het bovengronds parkeren is beperkt in tijd,
min. 15 minuten en max. 2 uur tussen 9 u. en 20 u. Na 20 u. is
bovengronds parkeren in de binnenstad wel gratis.
Vanaf 18 u. kan je elke dag van de week ondergronds tegen
een voordelig tarief parkeren.

RANDPARKINGS
☛ Magdalenastraat (100 parkeerplaatsen)
☛ Bevrijdingslaan (170 parkeerplaatsen)
☛ Lodewijk Coiseaukaai (75 parkeerplaatsen)

Onbeperkt gratis parkeren in de buurt van je woning? Het
kan, met een digitale parkeervergunning!
Het papieren bewonersvignet wordt vervangen door een
digitale parkeervergunning, gelinkt aan de nummerplaat
van het voertuig van de gebruiker. Aan de hand van de nummerplaat, kunnen de parkeerwachters eenvoudig controleren
of iemand een geldige digitale parkeervergunning in de gecontroleerde parkeerzone bezit of niet.

BLAUWE PARKEERSCHIJF
Beschik je nog niet over een
blauwe parkeerschijf?
In de Parkeerwinkel van het
Huis van de Bruggeling of in
de gemeenteafdelingen kan
je gratis een parkeerschijf
afhalen.

Waar?
• Online, van thuis uit aanvragen via
		
www.brugge.be/parkeren met een eID kaartlezer.
• In de Parkeerwinkel van het Huis van de Bruggeling.
Meebrengen (indien niet online)
✓ Identiteitskaart
✓ Kentekenbewijs van het voertuig
✓ Attest van bedrijfswagen (formulier zie
www.brugge.be/parkeren)
✓ Kopie van leasecontract (enkel voor leasewagens)

CENTRUM

CENTRUM

STATION

OPEN
7/7 · 24/24

PARKING

OESTER

PARKING

ZAND

PANDREITJE
KATELIJNE
ZILVERPAND

LANGESTRAAT

OPEN
7/7 · 24/24

OPEN
7/7 · 24/24

OPEN
7/7 · 24/24

PARKING

Bedrag
• De eerste 2 digitale parkeervergunningen zijn gratis en
onbeperkt geldig (automatische controle). Je hoeft dit
dus niet jaarlijks te hernieuwen.
• De derde en vierde digitale parkeervergunning is
betalend (150 euro) en is wel jaarlijks te hernieuwen.

TARIEF

TARIEF

TARIEF

TARIEF

TARIEF

1 u. € 0,70
dag € 3,50

1 u. € 1,20
2 u. € 2,40
3 u. € 3,50
4 u. € 4,50
5 u. € 5,70
6 u. € 6,90
7 u. € 8,10
24/24 € 8,70

1 u. € 1,40
2 u. € 2,80
3 u. € 4,00
4 u. € 4,80
5 u. € 6,00
6 u. € 7,20
7 u. € 8,40
24/24 € 8,70

1 u. € 1,60
2 u. € 3,20
3 u. € 4,70
4 u. € 6,20
5 u. € 7,80
6 u. € 9,40
7 u. € 11
8 u. € 12
9 u. € 13
10 u.-24 u. € 14

dag € 2,00

GRATIS BUS
NAAR
CENTRUM
EN TERUG

Opmerking
• Max. 4 digitale parkeervergunningen per wooneenheid.
• Deze voorwaarden gelden zolang het woonadres en
het kentekenbewijs van het voertuig niet wijzigen.

BEZOEKERS VAN BEWONERS

Bovengronds parkeren in de binnenstad
is betalend en beperkt in tijd, min. 15
minuten en max. 2 uur tussen 9 u. en 20 u.
In de binnenstad is er dus geen blauwe
zone meer. Daarom worden overal nieuwe
parkeerautomaten geplaatst. Betalen
kan per sms, met de app 4411, met de
bankkaart of gewoon cash. Hierbij moeten
gebruikers voortaan altijd hun correcte
nummerplaat ingeven.

Een bewoner van de binnenstad, wiens
vrienden of familie op bezoek komen, kan
speciale bezoekerscodes aankopen tegen een
voordelig tarief.

TARIEVEN (9 U.-20 U.)
€ 0,10
		
€ 1,80
		
€ 2,40
		

eenmalig 15 opeenvolgende
minuten (kortparkeren)
eerste uur
tweede uur (max. 2 u.)
(per schijf van € 0,10)

CENTRUM

ZAND

PANDREITJE
KATELIJNE
ZILVERPAND

LANGESTRAAT

OPEN
7/7 · 24/24

OPEN
7/7 · 24/24

OPEN
7/7 · 24/24

OPEN
7/7 · 24/24

WERKNEMERS
ABONNEMENT
maand € 20

PARKING

WERKNEMERS
ABONNEMENT
maand € 50

• Alle bewoners van de binnenstad
		 kunnen bezoekerscodes aankopen
• 1 bezoekerscode = 1 euro voor 4 uur
bovengronds parkeren
• Max. 90 codes per jaar, aankoop per
10 codes
• Te gebruiken van 9 u. tot 20 u.,
elke dag van de week
Bezoekers van bewoners die in de blauwe
zone stadsrand wonen, kunnen met de blauwe
parkeerschijf max. 4 uur parkeren, elke dag van
de week van 9 u. tot 18 u.

PARKING

WERKNEMERS
ABONNEMENT
maand € 50
(MA-VR: 7 u.-19 u.)

OPEN
7/7 · 24/24

3. BOVENGRONDS PARKEREN

TIP: Het lijkt evident, maar vaak wordt
een foutieve nummerplaat doorgegeven.
Dat zorgt voor een onnodige
parkeerretributie. Vooraleer je naar de
parkeerautomaat stapt, kijk je best nog
even je nummerplaat na!

CENTRUM

TARIEFLIJST PUBLIEKE PARKINGS

ONDERGRONDS IN P ZAND, PANDREITJE, KATELIJNE, ZILVERPAND

HOE AANVRAGEN?
Voorwaarden
✓ Gedomicilieerd zijn in één van de straten van de
bewonerszone binnenstad of een blauwe zone
stadsrand.
✓ Over een voertuig beschikken.

TARIEFLIJST PUBLIEKE PARKINGS
STATION

AVONDTARIEF: 3 EURO VANAF 18 U. ELKE DAG VAN DE WEEK

DIGITALE PARKEERVERGUNNING

CURSISTENTARIEF
voor volwassenenonderwijs

WERK JE IN DE BINNENSTAD?

Voor een bezoekje aan de binnenstad kan je bij voorkeur parkeren in de gratis randparkings, in de parking Station of in
de ondergrondse publieke parkings. Deze parkings zijn een
voordelig alternatief voor het bovengronds parkeren.

* naargelang de beschikbaarheid

HOE AANVRAGEN?
Waar?
• Bij Interparking of Alfapark (Parking Langestraat)
Meebrengen
✓ Identiteitskaart
✓ Kentekenbewijs van het voertuig
✓ Een bewijs van tewerkstelling in de binnenstad,
		 zie www.interparking.be of www.alfapark.be.

VOORDEELTARIEF van 3 euro/dag voor
iedereen die werkt in de binnenstad én
bovengronds wil parkeren
HOE AANVRAGEN?
Waar?
• In de Parkeerwinkel van het Huis van de Bruggeling
Meebrengen
✓ Identiteitskaart
✓ Kentekenbewijs van het voertuig
✓ Een bewijs van tewerkstelling in de binnenstad,
		 zie www.brugge.be/parkeren.
Bedrag
• 3 euro per dag (van 9 u. tot 20 u., elke dag van de week)
Opmerking
• Het voordeeltarief is enkel geldig in de binnenstad.
• Na registratie van de nummerplaat in de Parkeer
winkel hoef je enkel je nummerplaat in te geven aan
de parkeerautomaat. Je krijgt geen ticket, enkel een
betalingsbewijs. De controle gebeurt via nummerplaatherkenning.

FIETS

Ook voor wie les volgt in het volwassenenonderwijs in de
binnenstad, is er een apart tarief voorzien. Je kan voor een
bedrag van 5 euro per dag bovengronds parkeren in de binnenstad van 9 u. tot 20 u., elke dag van de week.
HOE AANVRAGEN?
Waar?
• In de Parkeerwinkel van het Huis van de Bruggeling.
Meebrengen
✓ Identiteitskaart
✓ Kentekenbewijs van het voertuig
✓ Een bewijs van de instelling van het
volwassenenonderwijs waar je les volgt, met de
vermelding van het tijdstip en de duur van je cursus.
Bedrag
• 5 euro per dag (van 9 u. tot 20 u., elke dag van de week)
Opmerking
• Dit cursistentarief is enkel geldig in de binnenstad.
• Het tarief is geldig op de dag(en) waarop de cursus
doorgaat.
• Na registratie van de nummerplaat in de Parkeer
winkel hoef je enkel je nummerplaat in te geven aan
de parkeerautomaat. Je krijgt geen ticket, enkel een
betalingsbewijs. De controle gebeurt via nummerplaatherkenning.

WERK JE IN DE BLAUWE ZONE STADSRAND?
Wie werkt in een blauwe zone deelgemeenten, kan een vrijstelling krijgen in de blauwe zone waar het bedrijf gevestigd is. Hiervoor kan je een gratis digitale parkeervergunning aanvragen.
HOE AANVRAGEN?
Waar?
• Online, van thuis uit aanvragen via
www.brugge.be/parkeren met een eID kaartlezer.
• In de Parkeerwinkel van het Huis van de Bruggeling.
Meebrengen (indien niet online)
✓ Identiteitskaart
✓ Kentekenbewijs van het voertuig
✓ Een bewijs van tewerkstelling in een blauwe zone
stadsrand, zie www.brugge.be/parkeren.
✓ Kopie van leasecontract (enkel voor leasewagens)

PARKEREN VOOR PERSONEN
MET EEN BEPERKING
BELANGRIJK: hier zijn geen wijzigingen aangebracht.

Personen met een beperking kunnen een specifieke
parkeerkaart aanvragen. Met hun parkeerkaart voor
personen met een handicap kunnen zij hun wagen gratis en
onbeperkt plaatsen:
• op parkeerplaatsen voorbehouden voor personen
met een beperking
• op parkeerplaatsen in de blauwe zone
• op betalende parkeerplaatsen
• op de randparkings

OPENBAAR VERVOER & TAXI

Woon je buiten de binnenstad en ben je tewerkgesteld
in de binnenstad? Wil je auto en fiets combineren? Dan
kan je in de randparkings (uitgezonderd Jan Breydel)
een fietskluis huren. Zo kan je vlot per fiets de stad
intrekken en bij terugkeer de fiets veilig stallen.

De Brugse binnenstad blijft bereikbaar voor alle vervoer
middelen. Met het openbaar vervoer raak je vlot op jouw
bestemming en de (fiets-)taxidiensten zijn 7/7 en 24/24

beschikbaar.

Aan het station kan je ook Blue Bikes ontlenen. In Brugge
kost een rit slechts 1 euro en een abonnementskaart
10 euro per jaar. Wie een abonnement neemt op Blue
Bikes kan trouwens ook in andere centrumsteden de
blauwe fietsen ontlenen.

Het systeem van kortparkeren bestaat al lang in de binnen
stad. Bestuurders kunnen een kwartiertje bovengronds
parkeren om snel even binnen te wippen in een buurtwinkel.
Kortparkeren voor € 0,10 geldt op alle parkeerplaatsen in de
binnenstad.

SHOP & GO

