
 14 oktober 2019, 09:45 (CEST)

Gentenaars hebben vanaf 2020 keuze uit acht
providers voor mobiel parkeren

Parkeergeld betalen met een app of via sms wordt steeds populairder. Momenteel

wordt een op de zes parkeertickets in Gent mobiel betaald, en dat aandeel wordt

steeds groter. Mobiel parkeren kan nu bij vier verschillende providers. Vanaf

2020 worden dat er acht.

De Stad Gent wil de mogelijkheden omtrent mobiel parkeren uitbreiden. Vanaf januari 2020

heeft de parkeerder de keuze uit acht aanbieders. De huidige vier aanbieders blijven actief en er

komen vier aanbieders bij. De parkeerder kiest zelf de aanbieder die het best aansluit bij zijn

noden en wensen. De Stad Gent zorgt zo voor een kwalitatief en ruim aanbod.
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De klanten kunnen gemakkelijk verschillende aanbieders uitproberen en op elk moment van

aanbieder veranderen. Sommige nieuwe aanbieders hanteren een ander tarievenmodel,

anderen bieden een innovatieve gebruikerservaring. Meerdere aanbieders werken aan de

verbreding van hun diensten en aan andere vormen van (duurzame) mobiliteit: deelmobiliteit,

koppeling met tickets voor openbaar vervoer, Mobility as a Service, ...

'Almaar meer mensen ontdekken de voordelen van mobiel parkeren. Een
groter aantal aanbieders geeft parkeerders meer keuzevrijheid.' 
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Maximaal acht providers

De Stad Gent laat maximaal acht providers toe. Er waren bij de laatste aanbestedingsronde tien

kandidaten. De acht best scorende gaan vanaf januari 2020 aan de slag in Gent. Eén aanbieder

werd niet geselecteerd (omdat de aanvraag niet voldeed aan de basisvereisten) en één andere

aanbieder staat op de wachtlijst. De verschillende aanbieders worden geregeld geëvalueerd. Zo

garandeert de Stad Gent dat de parkeerder steeds kan kiezen uit een ruime en kwaliteitsvolle

selectie aan providers.

De providers vanaf januari 2020

4411 (BE-Mobile nv)

EasyPark (EasyPark bvba)

Flowbird (Flowbird)

Parkmobile (IP-Mobile nv)

PayByPhone (Mobile Payment Service SAS)

OpnGo (OpnGo)

Parkd (PickMeUp nv)

Yellowbrick (Yellowbrick nv)

Voordelen van mobiel parkeren

Het is niet nodig om de parkeertijd vooraf in te schatten.

Parkeerders betalen dus niet meer dan de exact geparkeerde tijd en hoeven zich geen zorgen

te maken over de parkeercontrole als de parkeerduur langer is dan voorzien.

Parkeerders hebben een duidelijk overzicht van de parkeersessies. Dat is handig voor wie

bijvoorbeeld kosten kan inbrengen.



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info
via www.stad.gent.

Voor bedrijven is het mogelijk om meerdere gebruikers toe te voegen en maandelijks een

factuur te ontvangen met een overzicht van alle parkeersessies.

De aanbieders zijn vaak ook actief in andere steden. Wie elders al een app installeerde of per

sms betaalde, kan hetzelfde systeem ook in Gent gebruiken.

Contact

Koen Van Melckebeke, Mobiliteitsbedrijf Stad Gent, gsm 0470 22 32 51, e-

mail koen.vanmelckebeke@stad.gent

Sofie Aelterman, Kabinet schepen Filip Watteeuw, gsm 0471 90 57 04, e-mail

sofie.aelterman@stad.gent

Bevoegd

Filip Watteeuw
Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent
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