
 

 

 
Stad Torhout maakt het parkeren terug gratis. Is dit dé oplossing om meer bedrijvigheid in de 
kernen van kleinere steden en gemeenten te krijgen? Neen, er is een breder beleid nodig en 
parkeren is een onderdeel hiervan. Hoe bepaal je welk parkeerbeleid er nodig is in jouw gemeente? 
 

 

• Voer een parkeerstudie uit. 

• Spreek met ondernemers, bewoners... over de parkeersituatie. 

• Breng alles duidelijk in kaart. 

• Denk naast autopartkeren ook aan fietsparkeren, voetpaden, autodelen, laadpalen, enz. 
 

  
Wat wil je bereiken met het parkeerbeleid?  

• Meer circulatie? 

• Langparkeren vermijden (op bepaalde plaatsen)? 

• Kortparkeren (op bepaalde plaatsen) stimuleren om runshopping te vergemakkelijk? 

• Parkeeroverlast aanpakken? 

• Meer ruimte voorzien voor fietsparkeren? 

 

Bepaal welke vorm van parkeren je wil toepassen op basis van de noden. Meestal gaat het om een 
combinatie van meerdere mogelijkheden. 

• Ultrakortparkeren: beperkte tijdsduur van 15 à 30 minuten. Het doel is runshopping. 

• Kortparkeren: beperkte tijdsduur, bv. maximum 2u. Zo vermijd je dat auto’s een ganse dag 
nuttige plaatsen bezetten, je stimuleert de lokale. 

• Langparkeren: parkeren voor lange duur, bijvoorbeeld voor werknemers uit de buurt. 

• Kiss & ride: enkel stilstaan om mensen op te halen of af te zetten.  
 

 

• Sensoren (shop & go-systeem): een sensor in de grond registreert hoelang iemand gepar-
keerd staat. Bij overschrijding krijgt de parkeerwachter een melding via smartphone.  

• Blauwe zone: adhv een parkeerschijf is er controle. De toegelaten parkeertijd kan variëren. 

• Betalend: nuttig in bepaalde omstandigheden, zeker bij grotere steden. Aan de hand van ta-
rieven kan je het parkeren sturen (bv. goedkoper ondergronds, duurder bij straatparkeren). 

• Gratis zonder beperking: op plaatsen zonder overlast en zonder echte handel kan dit. 
 

• In de praktijk: steeds meer kleine gemeenten en steden kiezen een parkeerbeleid op basis 
van een blauwe zone, aangevuld met shop & go. 

 
 

• Kijk op http://evatlas.be voor het aantal laadpalen dat nodig zal zijn in jouw gemeente. 

• Werk meteen een duidelijk communicatieplan uit, zodat iedereen het parkeerbeleid kent. 

• Denk aan fietsparkeren. Ook zij willen hun rijtuig veilig wegzetten wanneer ze shoppen. 

• Voorzie ruimte voor autodelen en neem dit mee in het parkeerbeleid. 

http://evatlas.be/

