
Parkeren in Ronse: 
gemakkelijk en voordelig 

Alle zones

Blauwe zone

Alle zones

Alle zones

€65,00 / jaar

€130,00 / jaar

€10,00 / week
€50,00 / trimester
€75,00 / semester
€130,00 / jaar
€175,00 / jaar

901011120R-13.0-20220208

vragen en opmerkingen omtrent parkeren? 
betaling van een retributiebon?
aanvraag van bewoners- of zorgverstrekkers-
kaarten?
bekomen van een Europese blauwe schijf.

•
•
•

•

In de parkeerwinkel bent u altijd welkom:

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Bijenstraat 21
B-9051 Sint-Denijs-Westrem
RPR GENT - BE 0449.598.562

Verantwoordelijke uitgever: INDIGO Park Belgium NV

Parkeerkaarten

Soorten parkeerkaarten:

Zorgverstrekkers-
kaart

Handelaars-
kaart

Type KostDoelgroep

Huisartsen en
diensten van
thuisverpleging

Werknemers-
kaart

Aannemerskaart

Werkzaam binnen
de blauwe zone

Firma’s die tijdelijke
werken uitvoeren

Handelaars binnen
de betalende zone

Waar

Parkeren in Ronse

i

STREETEO
TIO3
Oscar Delghuststraat 60
9600 Ronse
Tel: +32 (0)55 60 55 28
(ma, wo, do, vr: 9u-13u; di: 13u-19u)
Fax: +32 (0)9 292 02 49
E-mail: parkeren.ronse.be@streeteo.com
be.streeteo.com

Openingsuren:
Dinsdag: 13u - 19u

Opgelet!
Wij aanvaarden uitsluitend elektronische betalingen.

We staan voor u klaar:
uw partner en aanspreekpunt.

De parkeerwinkel

Alle zones€65,00 / jaarTaxikaart Taxibedrijven

Vereiste documenten
Bij aanvraag van een parkeerkaart zijn volgende 
documenten vereist:
- Identiteitskaart en
- Inschrijvingsbewijs voertuig 
- en indien lease/bedrijfswagen: attest dat de aanvrager de
  gebruikelijke chauffeur is.

De parkeerregeling van de stad Ronse voorziet in 
parkeerkaarten voor bepaalde doelgroepen. Behoort u tot 
één ervan dan kunt u een kaart aanvragen, hetzij in de 
parkeerwinkel, hetzij via be.streeteo.com

Bewonerskaart
blauwe zone

Gedomicilieerd 
in de blauwe zone

1ste kaart: gratis
2de kaart: 
€65,00 / jaar

Bewonerskaart
betalende zone

Gedomicilieerd in 
de betalende zone

€65,00 / jaar

Blauwe zone

Alle zones

Op iedere betalende parkeerplaats in Ronse kunt u per sms en 
via een app uw parkeergeld betalen. 

Hoe sms-parkeren?
Sms naar het nummer van de door u gekozen provider. Hoe u 
dat doet, staat op de zijkant van de parkeerautomaat.

Opgelet!
 Sms-parkeren kan enkel met Belgische gsm-abonnementen.
Krijgt u na het opstarten van een sessie geen SMS ter bevestig-
ing, dan liep er iets fout en dient u opnieuw te proberen.

Hoe app-parkeren?
Download de app van uw gekozen provider op uw smartphone 
en volg de instructies op het scherm. De providers en hun 
websites staan op de zijkant van de automaat.

Voordelen:
Bij zowel sms- als  app-parkeren heeft u geen munten nodig.
U betaalt alleen de effectief geparkeerde tijd.

Sms en app-parkeren



Parking
Stadhuis

G
lorieuxlaan

Langehaag

Bereidersstraat

Stynskoer

Dejonghekoer

Spinstersstraat

Zonnestraat 

A
im

é D
elhayep

lein

Jan Van N
assaustraat

Parkstraat

N
eerhofstraat

Sint-Corneliusstraat

Kasteelstraat

A
.-L

. V
an

ho
ve

st
ra

at

Oswald Ponettestraat

Fréd
éric Bru

n
eellaan

Gustave Royerslaan

Kon. Astrid-
plein

G
o

m
ar Van

d
ew

ielelaan

Viermaartlaan

W
alenstr

aat

Saint-Sauveurstraat 

Sint-C
orneliu

sst
raat

Viermaartlaan

Kruisstraat

W
ijnstraat

Zwarte
 Z

uste
rst

ra
at

Zonnestraat Kegelkaai

K
aatsp

elp
lein

Watermolenstraat

Sint-P
ietersn

ieuwstr
aat

Bruul

Biesestra
at

J.-B Mouro
itp

le
in

H
ospitaalstraat

Wolvestraat

Beekstraat

Ninovestraat

A
. D

em
etsstraat

N
apoléon A

nnicqstraat

Théodule Canfijnstraat

Eugène Soudan-
square

Veem
arkt

Veem
arkt

Verlorenstraat

Spillegem

Lemusieaulaan

K
lo

efstraat
Veem

arkt

Zuidstraat

Oude Vesten

Zuidstraat

Fab
riekstraat

Fabriekstraat

W
ijnstraat

Franklin Roosevelt-

plein

Hoogstraat

Couple voie

Fo
stierlaan

A
b

eelstraat

J.-B Guissetplein

J.-B Dekeyserstraat

Kerkplein

C
h. Vand

oorenstraat

Michel Portoisstraat

Bara
ste

eg

O
lif

an
ts

tr
aa

t

Bredestraat

Grote Marijve

Kleine Marijve

Zenobe G
ra

m
m

esta
at

Elzelestraat

Po
er

m
ag

az
ijn

st
r.

E. De Malander-
plein

Nieuwebrugstraat

Elzelestraat

Herm
es Van W

ynghenestraat

Beu
ke

nla
an

George Desm
etstraat

Louis Pasteurla
an

Molendam

Molendam

Rode Broeckstraat

Guido Gezellestraat

D
avid

 Ten
iersstraat

Pierre D’Hauwerstraat

Léopold Sturbautstraat

G
efu

silleerd
en

laan Oudstrijd
erslaan

Charles De Gaullelaan

Collegestraat

Stationsstraat

Ijzerstraat

Jo
ze

ph
 F

er
ra

nt
st

ra
at

Politieke Gevangenenstraat

Willocqsteeg

Antonia Depoorter-
plein

C
. D

e Rorestr.

Kasteel-

straat

St.-Martenss
tr

.

Shipstr.

O
scar D

elghuststraat

Winston Churchill
plein

Sin
t-M

arten
sstraat

PriesterstraatK
ap

ittelstr.

Albert I
Park

Kerkhofweg

     St.-Hermesstraat

Peperstraat

St.-Maartens-
plein

Grote Markt

Parkeerwinkel

P
gratis

P
gratis

P
gratis

P
gratis

P
gratis

P
gratis

VERKLARING

Blauwe zone

Stadhuis

Postkantoor

Station NMBS

Randparking (gratis)

Betalende zone

Parkeerplaats kortparkeren (30’)

P
gratis
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Kaart: editie 6.1

Plaatst u geen geldig parkeerbewijs (ticket, blauwe 
schijf,...),  ligt het niet leesbaar achter de voorruit of is 
de toegelaten parkeerduur verstreken, dan wordt u 
verondersteld te kiezen voor het forfaitair halve-dag 
tarief van €20,00.

Dit tarief laat u toe max. 4,5u te parkeren (van 9u tot 
13u30 of van 13u30 tot 18u00 - niet overdraagbaar 
naar een volgende periode of de volgende dag).

De retributiebon dient u binnen de 5 kalenderdagen te 
betalen.

We maken u wegwijs
doorheen Ronse:

Gratis

Parkeerzones:

Betalende
zone

Ticket Max.
3u.

€1,00
per uur

Maandag t.e.m. zaterdag,
excl.  feestdagen,
09u-18u

Blauwe
zone

Schijf Max.
2u.

Hoe? Max? Kost? Wanneer?
Maandag t.e.m. vrijdag,
09u-18u;
zaterdag 9u-13u30
excl. feestdagen

Retributie

Tip!

Opgelet!

Version française: disponible sur demande

Parkeren in Ronse

Gratis kortparkeren?

Zones en tarieven

Betaal uw bon online op be.streeteo.com

Parkeer uw voertuig steeds reglementair: de lokale politie 
controleert!

Volg de instructies op de parkeerautomaat om een ticket 
te bekomen dat u recht geeft op 30 min. gratis parkeren.

Met een reglementair voorliggende gehandicapten-
kaart parkeert u gratis in de betalende zone, en zonder 
tijdslimiet in de blauwe zone

Gratis Maandag t.e.m. zaterdag,
excl.  feestdagen,
09u-18u

Zone 30’ Schijf Max.
30min.
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