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Beste Oostakkernaar, 

Na de wegenwerken van het project ‘Oostakkerdorp en omgeving’ zal een deel van de 

aangelegde parkeerplaatsen ingericht worden als parkeerplaatsen blauwe zone. Het 

overzichtsplan op pagina 2 toont je de geplande verdeling tussen de parkeerplaatsen 

blauwe zone en de gewone parkeerplaatsen.  

Op de parkeerplaatsen blauwe zone geldt van maandag tem zaterdag tussen 9 en 18 uur 

het verplichte gebruik van de blauwe parkeerschijf met een maximale parkeerduur van 

2 uur.  

 

Blauwe zone geldt ook voor bewoners  

Let op, de regels van de blauwe zone gelden ook voor bewoners, je kan geen 

bewonersvergunning verkrijgen. Onbeperkt parkeren zoals voorheen kan je enkel nog 

op de gewone parkeerplaatsen (zie overzichtsplan op p. 2) ofwel op de parkeerplaatsen 

blauwe zone tussen 18 en 9 uur én op zon- en feestdagen.  

De maatregel zal ertoe bijdragen dat de vernieuwde dorpskern van Oostakker tijdens de 

typische winkeluren bereikbaar blijft voor bezoekers van winkels en horeca. Hiermee 

willen we de lokale economie ondersteunen en de omliggende woonstraten vrijhouden 

van bezoekers op zoek naar een vrije parkeerplaats. 

De invoering van de blauwe zone vlooide voort uit het participatietraject van het project 

‘Oostakkerdorp en omgeving’. 

 

Timing afhankelijk van de wegenwerken 

De blauwe zone treedt in werking als de wegenwerken van het project ‘Oostakkerdorp 

en omgeving’ volledig afgerond zijn. Dit zal ten vroegste tegen november 2021 zijn, 

maar kan afhankelijk van de werkzaamheden vertraging oplopen.  

Je herkent de parkeerplaatsen die tot de blauwe zone behoren aan de 

verkeersborden waarop een parkeerschijf is afgebeeld. Van zodra deze 

borden niet meer afgedekt zijn, is de blauwe zone geldig. 
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Overzichtsplan: Parkeersituatie na afronding werken ‘Oostakkerdorp en omgeving’ 

 

 

 

Heb je nog vragen? Dan kan je bij het Mobiliteitsbedrijf Stad Gent terecht. 

Web: www.stad.gent/parkeren  E-Mail: mobiliteit@stad.gent   Tel.: 09 266 28 00 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 
 

 
Mieke Hullebroeck 

Algemeen directeur 

Voor de burgemeester 

(bij delegatiebesluit van 24 januari 2019) 

 

 
Filip Watteeuw 

Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken 
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