
BESTE PARKEERDER, 

Vanaf 5 juli 2021 zullen de blauwe en betalende parkeerzones in 
Liedekerke gehandhaafd worden door APCOA PARKING, in opdracht 
van het gemeentebestuur. 

Wat zal er nog nieuw zijn? 

Er zullen nieuwe parkeerautomaten komen waarop je bij 
elke parkeerbeurt je nummerplaat zal moeten ingeven. Zo 
wordt je parkeersessie digitaal. Jouw voordeel? Door deze 
digitalisatie hoef je geen parkeerticket, parkeerkaart of 
abonnement meer voor te leggen in de wagen! 

Liever helemaal digitaal parkeren? Start je parkeersessie 
dan via de app of sms ‘LIED’ + nummerplaat naar 4411! Meer 
info hierover vind je op de parkeerautomaat. 

Langer dan een halve dag parkeren? Doe je voordeel en koop 
online (liedekerke.intouch.be/eloket) een dagticket, een 
weekticket of een abonnement voor een langere periode. 
Via sms of de app van 4411 kan je dit parkeerabonnement 
nadien starten op een door jou gekozen moment. 

Een bewonerskaart of inwonerskaart kan je bekomen door 
contact op te nemen met APCOA PARKING via liedekerke@
apcoa.be.

HEB JE HIER NOG VRAGEN OVER? CONTACTEER DAN HET PARKEERBEDRIJF APCOA PARKING VIA 

www.apcoa.be/straatparkeren 03/216 70 18 | ma-vrij: 09.00-17.00 uurliedekerke@apcoa.be 

DE BLAUWE ZONE

Haal een gratis exemplaar af  
in het gemeentehuis. 

Opperstraat 31, Liedekerke 

Maak een afspraak voor je afhaling 

op  1770 of via 
1770@liedekerke.be 

PARKEREN IN DE BLAUWE ZONE IS GRATIS VOOR HOUDERS 
VAN EEN PARKEERKAART VOOR MENSEN MET EEN HANDICAP.

LET OP: Je ontvangt een retributie van € 20 als je langer parkeert dan de toegelaten gratis tijd! 

Liedekerke telt verschillende 
blauwe zones. In een blauwe zone 
is het plaatsen van een parkeer-
schijf verplicht om reglementair te 
parkeren.

Deze ‘blauwe schijf’ moet voldoen 
aan de volgende voorwaarden: 

De kaart moet de officiële 
afmetingen (15 x 11 cm) hebben

Er mag geen reclame of logo  
op de voorkant staan.

De tekst staat in de drie landstalen 
(niet in het Engels!)

Er is een draaischijf met indicatie 
van halve uren en uren

NIET IN HET BEZIT VAN EEN OFFICIËLE PARKEERSCHIJF?
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Blauwe zone van maandag tot vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur.



DE BETALENDE ZONE 

De betalende zone in Liedekerke bestaat uit enkele 
pendelparkings in de stationsomgeving: 

Parking Station 1 (aan de brug, kant industriezone)

Parking Station 2 (langsparking spoorwegtalud)

Parking industriezone

Parking Stationsstraat (langs de weg, tussen Stationsstraat en brug)

Parking Affligemsestraat

Blauwe zone (plaatselijke uitzonderingen)

Betalend parkeren van maandag tot vrijdag tussen 06.00 en 18.00 uur.
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DIGITAAL PARKEREN

Om je parkeersessie via sms 
te betalen, heb je de parkeer-
code 'LIED' nodig die op de 
parkeerautomaat in je par-
keerzone terug te vinden is. 

Sms de parkeercode ‘LIED’, 
een spatie en je nummer-
plaat naar het nummer 4411 
en controleer of je een beves-
tigings-sms hebt ontvangen. 

Klaar met parkeren? Sms dan 
de letter ‘Q’ naar het nummer 
4411 en controleer of je een 
bevestigings-sms voor het ein-
de van de parkeersessie hebt 
ontvangen, samen met het ge-
spendeerde parkeerbedrag.

Ga naar GooglePlay of de 
AppStore en download de 
parkeerapp van 4411. Log in 
in de app en kies het tabblad 
‘Straatparkeren’ onder de 
‘4411 Diensten’. 

Alvorens je parkeersessie te 
starten, zoek je de juiste par-
keerzone (met de parkeer-
code 'LIED' op de parkeerau-
tomaat) in Liedekerke op en 
controleer je je nummerplaat. 
Het enige wat je nu nog dient 
te doen om te starten met par-
keren, is ‘Start sessie’ klik-
ken. 

De parkeersessie weer beëin-
digen doe je door in de app op 
‘Stop sessie’ te klikken. 

Wens je langer dan een hal-
ve dag te parkeren, koop dan 
voordelig online een abonne-
ment voor een langere periode 
(liedekerke.intouch.be/eloket). 

Het activeren van dit abon-
nement kan via sms of de 
4411-app. Via sms stuur je de 
code van het abonnement, 
een spatie en je nummerplaat 
naar 4411. Via de app kies 
je het tabblad ‘Parkeervou-
chers’ en geef je de code van 
je aangekochte abonnement 
in. Selecteer de juiste num-
merplaat en klik vervolgens op 
‘Start sessie’. Je kan meerdere 
abonnementen op voorhand 
online aankopen en deze via 
sms of de app van start laten 
gaan wanneer je er gebruik van 
wenst te maken.

VIA SMS VIA APP ONLINE

(situatie 1 juni 2021)


