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Parkeren bewoners
Binnenstad
Blauwe zone stadsrand
Bewonerszone Rijselstraat-Dorpsstraat
Blauwe zone Sint-Lucas
Blauwe zone gemeentepleinen
Kiss & Ride zones
BINNENSTAD
In de volledige binnenstad geldt betalend parkeren. Bewoners van de binnenstad
kunnen met een digitale parkeervergunning onbeperkt en gratis parkeren in de
binnenstad, met uitzondering van de poort-en winkelstraten
Stratenlijst bewonerszone binnenstad
Hoe aanvragen van de digitale parkeervergunning
Voor de bezoekers is de volledige binnenstad een betalende zone. Het
bovengronds parkeren is beperkt in tijd, min. 15 minuten en max. 4 uur tussen 9u en
20u. Na 20 u. is bovengronds parkeren in de binnenstad wel gratis.
Let op! Betalend parkeren geldt elke dag van de week.
Bezoekers van bewoners
Een gedomicilieerde bewoner van de binnenstad, wiens vrienden of familie op bezoek
komen, kan speciale bezoekerscodes aankopen tegen een voordelig tarief.
1 bezoekerscode = 1 euro* voor 4 uur bovengronds parkeren.
Max. 90 codes per jaar per wooneenheid, aan te kopen per 10 codes.
Hulpbehoevende personen die gebruik maken van een officieel erkende
mantelzorger bij de dienst Welzijn van stad Brugge kunnen 70 extra codes
aanschaffen. Let op: het is de hulpbehoevende persoon die in de Brugse
binnenstad woont die aanspraak kan maken op deze extra codes, de
mantelzorger kan deze codes niet aanvragen.
Te gebruiken van 9 u. tot 20 u., elke dag van de week.
De parkeertijd is ondeelbaar maar wel overdraagbaar naar de volgende ochtend.
De niet-opgebruikte parkeerduur van 4 uur loopt automatisch ’s morgens vanaf
9 u. door. Na 4 uur eindigt het gebruik van de parkeercode automatisch.
De bezoekerscode kan op alle betalende parkeerplaatsen van de bewonerszone

binnenstad gebruikt worden, uitgezonderd in de Ezelstraat, Geldmuntstraat,
Gentpoortstraat (uitgezonderd ter hoogte van nummers 62-64), Hoogstraat,
Katelijnestraat, Langestraat, Mallebergplaats, Mariastraat, Noordzandstraat,
Philipstockstraat, Smedenstraat, Stationsplein, Steenstraat, Vlamingstraat
(gedeelte tussen Markt en Academiestraat) en Zuidzandstraat.
Onbeperkt geldig
Activeren van een bezoekerscode kan per SMS
Werkwijze: Om een code te activeren/gebruiken, gelieve volgende stappen te
volgen:
stuur een SMS* naar het nummer 4411 met als inhoud:
‘nr parkeercode spatie nummerplaat wagen bezoeker’
Voorbeeld: BRG123456789 1ABC123.
Kijk goed na dat u het juiste nummer en de juiste nummerplaat intikt.
Het nummer van een parkeercode bestaat steeds uit de letters BRG en
cijfers. Doorstreep na elk gebruik van een code het gebruikte nummer.
*0,15 EUR/SMS versturen/ontvangen
Waar te verkrijgen? Indien u bezoekerscodes wenst aan te kopen dient u zich te
wenden tot het Huis van Bruggeling bij de Parkeerwinkel, Frank van
Ackerpromenade 2, 8000 Brugge
BLAUWE ZONES STADSRAND
In bepaalde straten in de deelgemeenten op wandelafstand van de binnenstad geldt
een blauwe zone. Bezoekers kunnen er met een blauwe parkeerschijf max. 4 uur
parkeren, elke dag (ook op zon-en feestdagen) tussen 9 u. en 18 u.
Bewoners van de deelgemeenten grenzend aan de binnenstad kunnen met een
digitale parkeervergunning onbeperkt in hun eigen buurt of zone parkeren. Er zijn
6 zones: Sint-Michiels (deze parkeervergunning is ook geldig in de Rijselstraat en
Dorpstraat), Sint-Andries, Christus-Koning, Sint-Jozef, Sint-Kruis en Assebroek. Bij
documenten vind je de exacte stratenlijsten.
Stratenlijst blauwe zone stadsrand
Hoe aanvragen van de digitale parkeervergunning
BEWONERSZONE RIJSELSTRAAT-DORPSSTRAAT
Zone Rijselstraat-Dorpstraat bestaat uitsluitend uit de Rijselstraat tussen
huisnummers 1 - 63 & 2 - 94 en de Dorpstraat tussen huisnummers 1 - 19 & 2 - 8).
In deze straten is elke dag, ook op zon- en feestdagen, van 9u. tot 18u. de
blauwe zone van toepassing van max. 2 uur, uitgezonderd voor bewoners die
beschikken over een geldige digitale parkeervergunning. Bewoners die beschikken
over een digitale parkeervergunning voor deze zone kunnen ook hun voertuig
parkeren in de blauwe zone Sint-Michiels.
BLAUWE ZONE SINT-LUCAS
Zone Sint-Lucas bestaat uit 3 straten:
Kleine Blekkaard
Blekkaard
Sint-Lucaslaan.
In deze 3 straten is elke dag, ook op zon- en feestdagen, van 9 u. tot 19 u. de
blauwe zone van toepassing van max. 30 minuten, uitgezonderd voor
bewoners die beschikken over een geldige digitale parkeervergunning.

Info over de digitale parkeervergunning
BLAUWE ZONE DEELGEMEENTEN
In de kernen van de deelgemeenten zijn er 3 locaties waar er parkeerbeperkingen
gelden. Op deze 3 locaties mag je, van maandag tot en met zaterdag van 9.00u tot
18.00u, maximum 2 uur parkeren, daarna moet je de wagen terug in het verkeer
brengen.
Deze 3 parkeerzones zijn lokale winkelzones waar de blauwe zone een rotatie beoogt
om het winkelen te bevorderen:
omgeving gemeenteplein Sint-Michiels (Rijselstraat tussen de Dorpstraat en de
Wittemolenstraat)
Gaston Roelandtsplein, Assebroek
omgeving kerk Moerkerkse Steenweg, Sint-Kruis.
KISS & RIDE ZONES
De nieuwe Kiss and Ride zone kant Sint-Michiels bevindt zich naast de Oesterparking,
in de driehoek tegenaan de Boeveriepoort. In- en uitrijden gebeurt via een eigen in- en
uitrit langs de Spoorwegstraat, kant stationsgebouw. Net zoals de Kiss and Ride kant
Centrum moet je 10 eurocent betalen voor 15 minuten. Blijft je in je wagen zitten of er
naast staan, dan is parkeren gratis.

Contactinformatie
Huis van de Bruggeling - Parkeerwinkel
Huis van de Bruggeling Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein) 8000 Brugge
T 050 47 55 21
brugge@parkeren.be
Vandaag van 08:30 tot 17:00
Morgen van 08:30 tot 12:30
Alle openingsuren
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