Dienst Mobiliteit

Afdeling Grondgebiedszaken
Malderendorp 14
1840 Londerzeel (Malderen)
052 30 36 16
mobiliteit@londerzeel.be
meer contactgegevens

Dienst Samenleving

Voormalig OCMW-gebouw
Mechelsestraat 55
1840 Londerzeel
052 30 36 16
samenleving@londerzeel.be
meer contactgegevens

Parkeren
Overal gratis parkeren
Om in de centrumstraten meer parkeercirculatie te bekomen, geldt er wel een blauwe zone. Daar kan je
maximum 2 uur gratis parkeren na het leggen van je parkeerschijf. Dit moet alle dagen van de week tussen 9 en
18 uur (uitgezonderd op zon- en feestdagen).
Zo komen er regelmatig parkeerplaatsen vrij en blijft het wonen, werken en winkelen aangenaam voor wie met de
wagen naar de dorpskernen komt. Leg je parkeerschijf altijd goed zichtbaar achter de voorruit van je voertuig.

Langparkeren
Wil je jouw wagen langer dan 2 uur parkeren in Londerzeel centrum? Dat kan op:
een deel van het Heldenplein
Egmontsite aan de Gildenstraat
Parking van het nieuwe kerkhof in Beemden
Parking van het oud kerkhof in de Berkenlaan
Parking tegenover de brandweerkazerne in de Mechelsestraat
Parking Argosite in de Stationsstraat

Blauwe zone: waar?
In Malderen, Steenhuffel, Londerzeel centrum en Londerzeel Sint-Jozef zijn er blauwe zones.
Londerzeel:

Deel van het Heldenplein
Brusselsestraat (tussen Heldenplein en Markt)
Ursulinenstraat
Markt
Gildenstraat
Kerkstraat
Kerkhofstraat (tussen Kerkstraat en kleuterschool Virgo Sapiens)
Verbindingsstraat
Mechelsestraat (tussen Dorpsstraat en E. Van Esbroeckstraat)
Dorpsstraat
Stationsstraat
Populierenstraat
Meerstraat (tussen Stationsstraat en Vieremeuleke)
Klein Holland ter hoogte van het station
Overzichtskaart blauwe zone Londerzeel (pdf)
Malderen:
Malderendorp (parking vóór afdeling Grondgebiedszaken)
Handelsstraat ter hoogte van het station
Overzichtskaart blauwe zone Malderen - afdeling Grondgebiedszaken (pdf) en overzichtskaart blauwe zone
Malderen - station (pdf).
Steenhuffel:
Kerkplein, zijde Steenhuffeldorp tussen het bushok en de Sint-Genovevastraat
Plein voor de bakkers in Steenhuffeldorp
Parkeerstroken in Sint-Niklaasstraat aan de apotheker
Overzichtskaart blauwe zone Steenhuffel (pdf)
Londerzeel Sint-Jozef
2 parkeerplaatsen ter hoogte van Topmolen 136

Parkeerschijf
Om reglementair te parkeren in een blauwe zone gebruik je de parkeerschijf. Je legt de schijf in
jouw wagen achter de voorruit (als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig).
Je plaatst de pijl van de parkeerschijf op het streepje dat volgt op het tijdstip van aankomst.
Parkeerde je de wagen bijvoorbeeld om 9.05 uur, dan plaats je de parkeerschijf op 9.30 uur. Je
mag dan maximaal 2 uur parkeren.
Leg je de parkeerschijf niet correct of overschrijd je de gratis parkeertijd? Dan riskeer je een boete van 20 euro.
Vrijstelling van het leggen van een parkeerkaart
met een zorgparkeerkaart
met een parkeerkaart voor personen met een handicap
met een geldige vergunning voor de inname van het openbaar domein
Het uitreiken van bewonerskaarten beperkt net de circulatie op de parkeerplaatsen. Daarom worden er in
Londerzeel geen bewonerskaarten uitgereikt.

Parkeren voor personen met een handicap
Via Toepark kan je de parkeerplaatsen voor personen met een handicap vinden:
Download Toepark voor gps
Toepark in de iTunes App Store
Toepark voor Android in Google Play

Vragen of betwisting van een boete?
Lees de FAQ.
Parkeren in een blauwe zone - retributiereglement (pdf)
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