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Parkeren in Hamme

Ruimte voor de toekomst

Wat doen wij in uw gemeente?

- Frequente controles in de parkeerzones.
- Uitschrijven van retributie bij afwezigheid van 
  een geldig parkeerbewijs (blauwe schijf).
- Behandelen van betwistingen.

i

Meer informatie?

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: Bijenstraat 21, B-9051 Sint-Denijs-Westrem, BE 0449 598 562
Verantwoordelijke uitgever: INDIGO Park Belgium NV

Plaatst u geen geldig parkeerbewijs, ligt het niet leesbaar 
achter de voorruit van uw wagen, is de toegelaten 
parkeerduur verstreken? Dan kunt u een retributiebon 
van €25,00 ontvangen.

U mag met een retributiebon de hele dag parkeren 
(parkeertijd niet overdraagbaar naar de volgende dag).

U moet deze retributiebon binnen de 5 daaropvolgende 
kalenderdagen betalen.

Retributie

Tip!

Betaal uw bon online op be.streeteo.com

Parkeren in Hamme:
gemakkelijk en voordelig

STREETEO
Onze-Lieve-Vrouwkerkplein 28
9200 Dendermonde
Tel: +32 (0)3 217 44 90
Fax: +32 (0)9 292 02 49
E-mail: parkeren.hamme.be@streeteo.com
Website: be.streeteo.com

Openingsuren:

Maandag:      9-12.30 u. & 13.30-17 u.
Woensdag:   13.30-19 u.    
Zaterdag:      9-12.30 u.
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Minder mobiel?
Houders van een kaart voor personen met een 
beperking genieten steeds van een volledige 
vrijstelling van het plaatsen van de Europese 
blauwe schijf, en in de betalende zone 
parkeren ze gratis, mits ze hun geldige kaart 
reglementair (de kant waarop de vervaldatum 
vermeld staat) zichtbaar achter de voorruit 
plaatsen.

Zones en tarieven

GratisBlauwe
zone 2u.

Schijf 2 uur

In Hamme zijn er drie zones waar een beperking van de 
parkeertijd geldt. Hoeveel u dient te betalen en de 
toegelaten parkeerduur zijn afhankelijk van de zone.

Betalende
zone

Ticket 2 uur €1,00
per uur

Parkeerzones:

Hoe? Max? Kost? Wanneer?
Maa t.e.m. vrij, 09u -18u
zaterdag, 09u - 17u
excl.  feestdagen & 11/07

Gratis kortparkeren?
In de betalende zone kunt u 15 minuten gratis parkeren.
Volg de instructies op de parkeerautomaat om een gratis 
ticket te bekomen.

SHOP
&GO

30 minuten gratis parkeren, 
zonder parkeerschijf, op de

voorbehouden plaatsen

Parkeren in Hamme

Bij het parkeerplan...

P
gratis

Shop & Go, max. 30’

Blauwe zone max. 2u

Betalende zone max. 2u

Gemeentehuis

Vrij parkeren

Parking, gratis zonder tijdslimiet

Parkeergarage,
betalendP

Maandag t.e.m. zaterdag,
excl.  feestdagen & 11/07
09u-18u
Maandag t.e.m zaterdag,
excl.  feestdagen & 11/07
09u00-18u00
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