Parkeren In Het Centrum En
Stationsomgeving
Luister

Uitgezonderd op zon- en feestdagen geldt betalend parkeren in de binnenstad en de
stationsomgeving tussen 9 en 19u. De parkeerduur is beperkt tot maximum 2 uur, behalve op een
deel van de vesten. Houders van een bewonerskaart kunnen wel onbeperkt en gratis parkeren in de
buurt van hun woning. De controle op het betalend parkeren gebeurt door Streeteo.

Tarieven
Vanaf 1 mei 2013 zijn de volgende parkeertarieven geldig:
Groene zone: Centrum en stationsomgeving:
betalend van 9u tot 19u (max. 2 uur parkeren)
gratis op zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli
Gele zone: Deel van de vesten (Olivetenvest, K. Astridlaan, Van Benedenlaan, Schuttersvest, H.
Speecqvest en Raghenoplein)
betalend van 9u tot 19u (max. 4 uur parkeren)
gratis op zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli
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Paarse zone: de parking Rode Kruisplein, Zandpoortvest en Postzegellaan
betalend van 8u tot 18u
0,30 euro per uur of 3 euro voor een hele dag
gratis op zaterdag, zondag, wettelijke feestdagen en 11 juli
Oranje zone: de parking aan station Mechelen-Nekkerspoel
betalend van 8u tot 18u
4 euro voor een hele dag
gratis in het weekend, wettelijke feestdagen en 11 juli
Kortparkeren:

Roze zone (Deel Hoogstraat, Ijzerenleen en deel Hanswijkstraat) : maximaal 30 minuten
parkeren voor 0,50 euro
Rode zone (aan het station): maximaal 15 minuten parkeren, neem een gratis ticket aan de
automaat.
Wie geen parkeerticket neemt, opteert automatisch voor tarief 1 (voorheen halvedagtarief). De
parkeerwachters van Indigo zullen bij controle een retributiebon tarief 1 (30 euro) onder de
ruitenwissers schuiven als er geen geldig ticket voorligt. Deze retributiebon geeft recht op een
parkeertijd van maximum vijf uren vanaf het moment van de vaststelling, vermeld op het
parkeerticket, en maximum tot het einde van de dag van de vaststelling.
In het centrum bevindt zich ook de Centerparking. Deze parking is voorbehouden voor
abonnementhouders. Indien u een abonnement wenst te nemen, gelieve contact op te nemen met
Streeteo.

Hoe kan je betalen?
Via SMS:
Vanaf 1 mei 2013 is het mogelijk om te betalen via SMS. Dat heeft tal van voordelen: je hoeft
niet meer in te schatten hoelang je gaat parkeren of je te haasten als je parkeerticket verloopt
en je betaalt slechts voor de effectieve parkeertijd, geen minuut langer.
Stuur een sms met de code op de parkeerautomaat (ME...) + je nummerplaat naar 4411.
Meer detailinformatie vind je op de website van 4411 of op de parkeerautomaten.
De eerste keer dat je gebruik maakt van sms-parkeren, parkeer je zelfs gratis!
Via de parkeerautomaat:
Je neemt een parkeerticket aan de dichtstbijzijnde automaat.
Via OPnGO-app:
Download de OPnGO-applicatie. Deze is gratis beschikbaar in de App Store en in Google Play

Concreet stelt OPnGO de autobestuurder in staat om:
eenvoudig beschikbare parkeerplaatsen in de buurt te vinden
te parkeren in parkings zonder een ticket te moeten nemen en zonder langs de kassa te
moeten passeren, dit dankzij nummerplaatherkenning en de mogelijkheid tot mobiel
betalen
de factuur via e-mail te ontvangen en een overzicht te krijgen van de historiek van de
parkeersessies op de smartphone
Meer detailinformatie vind je op de website van OpPnGO of op de parkeerautomaten.

Gratis Mechels kwartiertje
In de betalende zone geldt overal het gratis Mechels kwartiertje. Dat wil zeggen dat je aan een
parkeerautomaat een ticket kan nemen om 15 minuten gratis te parkeren.

Parkeren in de stationsomgeving
Aan de voorzijde van het station is er een parkeerstrook afgebakend aan de kant van de sporen
waar er maximaal 15 minuten geparkeerd kan worden. Daarnaast zijn er aan de rotonde ook een
aantal parkeerplaatsen voorzien waar het regime van maximaal 15 min parkeren geldt.
Opgelet: indien men e ectief parkeert en het voertuig verlaat, dient men een gratis ticket te nemen
aan de parkeerautomaat.

Opmerkingen over de website
Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.

Streeteo - Parkeren
Streeteo - Parkeren
Veemarkt 33
2800 Mechelen
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015 42 45 40
09 292 02 49
parkeren.mechelen.be@streeteo.com
https://be.streeteo.com/nl/Cities/MEOW
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