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 Aan de bewoner(s) van 
 
9050 Gent 
 

 

Blauwe zone rond station Merelbeke wordt uitgebreid 

 

Geachte mevrouw, geachte heer 
 
In de omgeving van het station van Merelbeke geldt er een blauwe zone. Die blauwe zone wordt uitgebreid 
vanaf maandag 18 september. Wie daar parkeert moet in principe van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 
18 uur de parkeerschijf gebruiken (voor telkens maximaal 2 uur). De maatregel is bedoeld om te vermijden 
dat pendelaars er alle parkeerplaatsen innemen en dat bewoners of bezoekers moeilijk een plaatsje vinden.  
 
Aparte regeling voor bewoners 
De blauwe zone in de buurt rond het station van Merelbeke strekt zich uit over drie gemeenten: Gent, 
Melle en Merelbeke. Woont u in de blauwe zone dan mag u in alle straten in die blauwe zone parkeren, in 
de drie gemeenten. U moet dan wel de gele papieren parkeerkaart gebruiken. 
 
In de straten op Gents grondgebied (geel gemarkeerd) kunt u parkeren met uw digitale 
vergunning. Wenst u ook te parkeren in de straten op grondgebied van de gemeente Merelbeke of Melle, 
leg dan zeker uw papieren parkeerkaart achter de voorruit. Indien u nog geen papieren parkeerkaart heeft, 
kunt u die aanvragen via: www.stad.gent/blauwezonemerelbeke 
 
Gele parkeerkaart 
In Gent is de papieren parkeerkaart voor bewoners eigenlijk niet meer nodig. De controle van 
bewonersvergunningen gebeurt er elektronisch, aan de hand van uw nummerplaat. In Merelbeke en Melle 
gebeurt de parkeercontrole nog niet elektronisch. Daarom hebt u er als inwoner van Gent ook nog een 
papieren parkeerkaart nodig. 
 
Plaats de parkeerkaart goed zichtbaar achter uw voorruit 
U hebt al een digitale bewonersvergunning. Daarom sturen wij u automatisch ook de papieren gele 
parkeerkaart op. Daarmee kunt u ook parkeren in de straten in de blauwe zone in Merelbeke en Melle.  

 Met die kaart mag u in de blauwe zone langer dan 2 uur parkeren. 

 De parkeerwachters kunnen zo zien dat u daar reglementair geparkeerd staat. 

 De parkeerkaart moet u duidelijk zichtbaar achter uw voorruit leggen. 

 Een papieren parkeerkaart aanvragen voor een vervangwagen is niet mogelijk. 
 
 
 
 

Zie ommezijde 
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Bus 3-17/18-38/39 

 

Vermijd een boete, gebruik de parkeerkaart 
De uitgebreide blauwe zone wordt ingevoerd vanaf maandag 18 september. Parkeert u daar dan zonder 
parkeerschijf of parkeervergunning dan krijgt u de eerste 2 weken enkel een folder achter de ruitenwisser, 
als waarschuwing en om u te informeren. Bij een overtreding na 1 oktober krijgt u een retributie van 25 
euro (in Merelbeke of Melle) of 30 euro (in Gent).  
 
Afbakening Blauwe zone Merelbeke Station 
In de straten op Gents grondgebied (geel gemarkeerd) kunt u parkeren met uw digitale vergunning. Om te 
parkeren in de blauwe zone in Merelbeke of Melle, kunt u de parkeerkaart gebruiken. Waar u mag 
parkeren, ziet u op het plannetje in de bijlage. 
 
Informatie 
Hebt u nog vragen of wenst u bijkomende informatie dan kunt u bij het Mobiliteitsbedrijf Gent terecht: aan 
de balie op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur, woensdag ook van 14 tot 16 uur, 
dinsdag ook na afspraak tussen 16.30 en 19 uur, donderdag gesloten; of telefonisch via tel. 09 266 28 00 of 
per mail via mobiliteit@stad.gent.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
 
  Voor de burgemeester (bij delegatiebesluit van 21 

februari 2017) 
 

Mieke Hullebroeck  Filip Watteeuw 
Stadssecretaris  Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken 

 


