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Vanaf 18 mei opnieuw controle op betalend
parkeren en LEZ

Sinds 4 mei 2020 worden de federale coronamaatregelen geleidelijk versoepeld.

De Stad Gent heeft daarom beslist om de controle op betalend parkeren en de

controle op het naleven van de LEZ-toelatingsvoorwaarden opnieuw op te starten

vanaf maandag 18 mei.

De Stad Gent besliste naar aanleiding van de coronacrisis om vanaf 18 maart 2020 tijdelijk niet

meer te controleren op betalend straatparkeren en om enkel een waarschuwingsbrief te sturen

in plaats van LEZ-boetes uit te schrijven, met als bedoeling om essentiële verplaatsingen voor

dringende zorg niet te bemoeilijken. Maar nu winkels en bedrijven geleidelijk heropenen en het

aantal verplaatsingen gradueel toeneemt, neemt ook het autoverkeer opnieuw toe. Daarnaast

rijdt het openbaar vervoer opnieuw volgens de normale dienstregeling. Daarom zal de Stad

Gent de oorspronkelijke regels vanaf 18 mei opnieuw handhaven.

Parkeren

⏲



Wie op straat contactloos wil betalen, kan dat via volgende apps : 4411 (via sms, app en

website), EasyPark (via app en website), Flowbird (via app en website), OPnGO (via app en

website), Parkmobile (via sms, app en website) en Yellowbrick (via app en website).

Ook in de ondergrondse stadsparkings kan contactloos worden betaald. Daarnaast komt de

Stad zoveel mogelijk tegemoet aan de richtlijnen betreffende corona. Zo worden onder andere

contactpunten zoals liften, trappen en sanitair meerdere malen per dag ontsmet. Er wordt

handgel voorzien aan de betaalautomaten en er zijn richtlijnen betreffende het gebruik van de

liften.

Gratis parkeren kan op een van de vele park-and-rides. De gratis shuttles aan de park-and-ride

Weba rijden normaal. De gratis shuttle aan de park-and-ride Watersportbaan rijdt opnieuw

vanaf maandag 11 mei. Op maandag tot en met vrijdag elke 15 minuten tussen 7 en 10 uur en

tussen 16 en 19 uur. Tussen 10 en 16 uur rijdt de shuttle elke 30 minuten. Op zaterdag rijdt de

shuttle elke 30 minuten van 9 tot 19 uur.

Lage-emissiezone

Voor de LEZ betekent de heropstart concreet dat bestuurders van een niet-toegelaten voertuig

vanaf 18 mei opnieuw beboet kunnen worden. De Stad Gent heeft beslist dat eerder

aangekochte LEZ-toelatingen voor 1 jaar, 4 maand of 1 maand automatisch worden verlengd

met de periode dat de aangepaste regels van kracht waren en dit maximaal met de duur van de

toelating. Toelatingen van kortere duur kunnen op vraag terugbetaald worden door een e-mail

te verzenden naar lez@stad.gent.

Contact

Sofie Aelterman, woordvoerder schepen Watteeuw, gsm 0471 90 57 04, e-

mail sofie.aelterman@stad.gent

Dirk Bogaert, kabinetschef schepen Heyse, gsm 0499 86 53 10, e-

mail dirk.bogaert@stad.gent

Bevoegd

https://www.4411.be/nl/
https://easypark.be/nl_be
https://flowbird.be/
https://www.opngo.com/nl
https://parkmobile.be/
https://www.yellowbrick.be/nl/mobiel-parkeren/zo-werkt-mobiel-parkeren
mailto:lez@stad.gent
mailto:dirk.bogaert@stad.gent


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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.

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

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09
266 54 31,  
e-mail schepen.heyse@stad.gent
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