Waar betaalt u welk tarief?
Er bestaan in Gent vijf verschillende tariefzones. Afhankelijk van de zone waarin u parkeert, moet u
een ander bedrag betalen. De eerste vier zones bevinden zich in het stadscentrum; tariefzone 5 ligt op
de site van The Loop.

Tariefzone 1
Deze parkeerzone wordt afgebakend door een aantal waterwegen zoals de Coupure, de Lieve en de
Leie of grote verkeersassen. De gele zelfklevers op de automaten maken automobilisten duidelijk dat
ze zich in de centrumzone bevinden.
Omdat de parkeerdruk in het centrum het hoogst is en het aantal beschikbare plaatsen beperkt, kost
parkeren op de openbare weg in de centrumzone het meest. Bovendien geldt de betaalplicht hier van 9
tot 24 uur.

Tariefzone 2
Ten westen van de stadskern en de centrumparkeerzone zijn de parkeerautomaten voorzien van
blauwe zelfklevers. Die geven aan dat u zich buiten de centrumzone bevindt.

Tariefzone 3
In de groene niet-centrumzone (= de zone gelegen tussen de centrumzone, de Kortrijksepoortstraat, de
R40 en de Achtervisserij) gelden dezelfde goedkopere niet-centrumzonetarieven. Maar ook hier moet
u tussen 19 uur en 24 uur een parkeerticket kopen (= avondparkeren).

Tariefzone 4
In de “rode" stationszone (= de zone gelegen rond het Sint-Pietersstation) geldt een speciaal
parkeerregime. Dat regime wil langparkeerders stimuleren om te parkeren op de goedkopere P+R
Flanders Expo of in de ondergrondse Parking Station.

Tariefzone 5
In de “grijze" zone op The Loop (= de parkeerterreinen bij Flanders Expo) geldt een parkeerregime
zoals in de straten in het stadscentrum. Regelmatig parkeren een massa auto’s op The Loop. Het
invoeren van betalend parkeren helpt om dit in goede banen te leiden. Bij grote beurzen en andere
evenementen worden evenemententickets in de beurshallen worden verkocht aan 5 euro per ticket.

Halvedagtarief


5,5 euro voor een halve dag (5 uur)

Dagtarief




van 9 tot 24 uur
11 euro voor een volledige dag
met een PEP-toestel betaalt u 5 euro voor een ganse dag (zie: PEP-simpel parkeren)

TARIEFZONE 1 - van 9 tot 19 uur
1ste, 2de en 3de uur
€ 2,20 voor 1ste uur, € 2,40 voor volgende uren
dagticket
€ 11,00
TARIEFZONE 1 - van 19 tot 24 uur
1ste, 2de, 3de, 4de en 5de uur € 1,10 voor 1ste uur, € 1,20 voor volgende uren
dagticket
€ 11,00
TARIEFZONE 2 - van 9 tot 19 uur
1ste uur
€ 0,90
2de en 3de uur
€ 1,00
dagticket
€ 3,50
TARIEFZONE 3 - van 9 tot 19 uur
1ste uur
€ 0,90
2de en 3de uur
€ 1,00
dagticket
€ 5,50
TARIEFZONE 3 - van 19 tot 24 uur
1ste uur
€ 0,60
2de, 3de, 4de en 5de uur
€ 1,00
dagticket
€ 5,50
TARIEFZONE 4 - van 9 tot 19 uur
1ste uur
€ 0,90
2de uur
€ 1,00
halvedagticket
€ 2,30

TIPS :

-

parkeer aan de Charles de Kerchovelaan,
aan de kant van het Citadelpark betaalt men tot 19.00 u

-

parkeer gratis aan de Watersportbaan
en kom met een pendelfiets

-

carpoolen indien mogelijk, spelers - coaches - ouders …
kom met de fiets of openbaar vervoer
PEP (persoonlijk elektronische parkeermeter)

is een elektronisch systeem waardoor men de effectieve parkeertijd aanrekent
en dus geen kans op boetes. (info : website - Mobiliteit in Gent)

-

andere tips zijn steeds welkom

