
Parkeren in Stekene

Parkeren in Stekene

Indigo ontwikkelt, bouwt en exploiteert openbare 
parkings over de hele wereld. We doen dat in 
België al 25 jaar, zowel boven- als ondergronds. 
We werken samen met openbare diensten en 
lokale besturen.
 

Ruimte voor de toekomst

Wie zijn wij?

Wat doen wij in uw gemeente?

- Afleveren van parkeerkaarten voor bewoners
- Frequente controles in de parkeerzones
- Uitschrijven van retributie bij afwezigheid van 
  een geldig parkeerbewijs (blauwe schijf)

Gemeente Stekene
Stadionstraat 2
9190 Stekene
tel: +32 (0)3 790 02 11
e-mail: gemeente@stekene.be

Meer info over parkeren vindt u op:
http://www.stekene.be/mobiliteit-wegen

i

Meer informatie?

INDIGO
Kasteeldreef 19
9120 Beveren
(In parking Warande, volg de wegwijzers. Bij 
bezoek aan de parkeerwinkel parkeert u gratis 
in de parking)
tel: +32 (0)3 205 65 96
fax: +32 (0)9 292 02 49
e-mail: parkeren.beveren.be@parkindigo.com
www.parkindigo.be

Openingsuren:
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
en zaterdag: 9u-12u30
Woensdag: 9u-12u30 en 13u30 tot 17u



Parkeren in Stekene

In Stekene zijn er verschillende zones waar de 
parkeertijd gereglementeerd is. 

Maandag t.e.m zaterdag,
excl.  feestdagen & 11/07
09u00-18u00

Blauwe
zone

Blauwe
schijf

gratisMax.
2u

Zones en tarieven

Zone Kortparkeren:

Hoe? Max? Kost? Wanneer?

bord dat het
begin 

van een blauwe zone
aanduidt

bord dat het
einde
van een blauwe zone
aanduidt

Waar?

Stekene centrumzone

Zone Kemzeke

Dorpsstraat
Brugstraat
Stadionstraat tot huisnummer 26
Burg. Dr. Eugeen Roggemanlaan (tot de 
eerste verkeersdrempel)

Hoekstraat tussen Kemzekedorp en 
Heerbaan, langs de beide zijden.

-
-
-
-

-

Plaatst u geen geldig parkeerbewijs, ligt het niet 
leesbaar achter de voorruit van de wagen of is de 
toegelaten parkeerduur verstreken, dan zal een 
Indigo parkeerwachter een retributiebon van 30 euro 
onder uw ruitenwisser schuiven.

U mag met een retributiebon de hele dag parkeren 
(parkeertijd niet overdraagbaar naar de volgende 
dag).

U moet deze retributiebon binnen de 5 daaropvol-
gende kalenderdagen betalen.

Retributie

Betaal uw bon online op www.parkindigo.be
Tip!

Bewoners van de centrumzone van Stekene 
kunnen een parkeerkaart aanvragen.

Deze parkeerkaart laat hen toe 
onbeperkt te parkeren in de 
centrumzone

Om een parkeerkaart te bekomen, 
moet de aanvrager evenwel voldoen 
aan een aantal voorwaarden. Meer informatie 
hierover krijgt u via www.parkindigo.be of bij 
gemeente Stekene.

Houders van een kaart voor personen 
met een handicap genieten volledige 
vrijstelling van het plaatsen van een 
parkeerschijf of bewonerskaart, mits ze 
hun kaart reglementair plaatsen.

Deze kaart moet duidelijk zichtbaar 
achter de voorruit geplaatst worden

Parkeerkaart voor bewoners

Op wandelafstand van het handelscentrum kunt u zonder 
beperking in de tijd parkeren op het marktplein en de 
Centrumparking.

Onbezorgd langer parkeren?

Stekene Hoek Heikant Teerlingstraat
Heikant (Hoek Hamerstraat)

-
-

Kemzeke De Stropersstraat (vanaf huisnummer 30 
t.e.m. de Galgenveldstraat, langs één zijde)
Stationsstraat vanaf Kemzekedorp t.e.m. 
huisnummer 25, langs één zijde

-

-

bord dat parkeerplaats(en)
waar een beperking van de 

parkeertijd geldt, aanduidt

De parkeerregeling wordt op straat aangegeven met zoneborden. Vanaf het 
moment dat u een dergelijk bord voorbij rijdt, geldt de aangegeven parkeer-
regeling.  De parkeerregeling geldt tot u een bord passeert dat het einde van 
de zone aangeeft.

1. Blauwe zone.

2. Parkeren met beperkte parkeertijd.

Signalisatie:

Toepassing:

Signalisatie:

Toepassing:


	recto.ai
	verso.ai



