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HOOFDSTUK 1 – WETTELIJK KADER  
 
 
Het optreden van de gemeenten op het gebied van parkeren wordt geregeld bij federale of gewestelijke teksten 
en hoofdzakelijk het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan.  
 
Het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan (GPBP) 
 
Het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan is een document dat 
uitvoering geeft aan de ordonnantie van 22 januari 2009 
(gewijzigd op 20 juli 2016). 
 
In het Staatsblad zijn drie besluiten verschenen: 
 
- Besluit van 18 juli 2013 van de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering houdende het reglementaire luik van het 
Gewestelijk Parkeerbeleidsplan; 
 

- Besluit van 18 juli 2013 van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering betreffende de gereglementeerde parkeerzones en 
de vrijstellingskaarten; 
 

- Besluit van 12 december 2013 van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 18 
juli 2013 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de 
vrijstellingskaarten. 

 
Doelstellingen van het gewestelijk parkeerbeleid: 
 

- Het parkeerbeleid van de Brusselse gemeenten 
harmoniseren en vereenvoudigen, onder meer via uniforme parkeertarieven per uur en een 
gemeenschappelijk kader voor de toekenning van de gemeentelijke vrijstellingskaarten; 

- Bewoners een parkeerplaats nabij hun woonplaats bezorgen; 
- Ruimte op de openbare weg vrijmaken voor de andere vervoermiddelen (eigen banen voor het 

openbaar vervoer, voorzieningen voor voetgangers, fietspaden); 
- De alternatieven voor de auto op een positieve manier stimuleren: openbaar vervoer en actieve 

vervoerswijzen 
 (te voet of per fiets), zowel voor Brusselaars als voor pendelaars. 

 
Het Gemeentelijk Parkeeractieplan (GPAP) 
 
Het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan laat het aan de gemeenten over om de op gewestelijke schaal vastgelegde 
principes en normen toe te passen. Ze kiezen dus wat past voor elke verkeersweg op hun grondgebied. 
Daarom keuren de gemeenten een Gemeentelijk Parkeeractieplan goed met de bijzondere maatregelen die 
van toepassing zullen zijn in hun gebied. De maatregelen hebben niet alleen betrekking op de auto, maar 
houden ook rekening met de specifieke parkeerbehoeften van fietsen, motorfietsen, taxi’s, vrachtwagens, 
bestelwagens en autocars. 
 
Het Gemeentelijk Parkeeractieplan is onderworpen aan een openbaar onderzoek van 60 dagen waarbij 
iedereen kennis kan nemen van het ontwerpplan en zijn opmerkingen kan maken aan de gemeente. 
Het Plan wordt daarna ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en dan aan de gewestregering.  
 
Het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan trad op 1 januari 2014 in werking. Het is om de 5 jaar hernieuwbaar.  
 
Het eerste Gemeentelijk Parkeeractieplan van de gemeente Elsene werd door de gemeenteraad goedgekeurd 
op 22 januari 2015 na een openbaar onderzoek dat van 22 september tot 20 november 2014 liep.  
 
In 2017 werd een bijgewerkte versie van het GPAP goedgekeurd, die per 1 juni 2017 is ingevoerd. 
 

http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/static/attachments/articles/na/650/20130718_%20MB_Arr%C3%AAt%C3%A9%20Volet%20r%C3%A9glementaire%20PRPS.pdf
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/static/attachments/articles/na/650/20130718_%20MB_Arr%C3%AAt%C3%A9%20Volet%20r%C3%A9glementaire%20PRPS.pdf
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/static/attachments/articles/na/650/20130718_%20MB_Arr%C3%AAt%C3%A9%20Volet%20r%C3%A9glementaire%20PRPS.pdf
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/static/attachments/articles/na/650/20130718_%20MB_Arr%C3%AAt%C3%A9%20Zones%20Stat%20reglement%C3%A9es%20et%20cartes%20d%C3%A9rogation.pdf
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/static/attachments/articles/na/650/20130718_%20MB_Arr%C3%AAt%C3%A9%20Zones%20Stat%20reglement%C3%A9es%20et%20cartes%20d%C3%A9rogation.pdf
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/static/attachments/articles/na/650/20130718_%20MB_Arr%C3%AAt%C3%A9%20Zones%20Stat%20reglement%C3%A9es%20et%20cartes%20d%C3%A9rogation.pdf
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/static/attachments/articles/na/650/20131212_arr%EF%BF%BD_modif_.pdf
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/static/attachments/articles/na/650/20131212_arr%EF%BF%BD_modif_.pdf
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/static/attachments/articles/na/650/20131212_arr%EF%BF%BD_modif_.pdf
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/static/attachments/articles/na/650/20131212_arr%EF%BF%BD_modif_.pdf
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/static/attachments/articles/na/650/20131212_arr%EF%BF%BD_modif_.pdf
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HOOFDSTUK 2 – STAND VAN ZAKEN 
 
De gemeente Elsene heeft niet op het gewestelijke beleid gewacht om een actief parkeerbeheer in te voeren 
op haar grondgebied. Als gemeente van de eerste kroon en wegens de bevolkingsdichtheid en de dynamiek 
van de activiteiten op haar grondgebied is de parkeerdruk hoog en werden vanaf het begin van de jaren 2000 
maatregelen genomen om de doorstroming in winkelzones te verbeteren. 
 
1. Chronologisch overzicht: evolutie van het Parkeerplan in Elsene  
 
 2002. De eerste parkeerautomaten worden geplaatst in de grootste winkelstraten van de gemeente. 

Dit betalend parkeren betrof zo’n 2.200 plaatsen op de openbare weg.  
 
 
 
 
 
 
 In 2009 stelt de gemeente een ambitieuzer Plan op, 

gebaseerd op verschillende zonetypes (betalend, betalend 
uitgezonderd parkeerkaart, zone met parkeerschijf). Het 
wordt uitgevoerd via een concessie van openbare dienst bij 
een privébedrijf gespecialiseerd in controle en inning. Dit 
Plan gaat op 1 april 2009 in en heeft dan betrekking op zo’n 
10.000 plaatsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 2013. Het plan kent zijn grootste ontwikkeling in 2013,  

via een aanzienlijke uitbreiding van de blauwe zones en de 
volledige reglementering van de noordelijke en westelijke 
sector van de gemeente. Sinds 1 april 2013 telt men zo’n 
14.000 gereglementeerde plaatsen op de openbare weg.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Sinds 1 maart 2014 is de concessie van openbare dienst met 
Vinci Park overgedragen aan het Gewestelijk 
Parkeeragentschap overeenkomstig de ordonnantie van 22 
januari 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid. 
De gemeente Elsene blijft natuurlijk partner bij het 
parkeerbeheer. 

 
 
 
 
 Vanaf 1 april 2014 past Elsene zich ten slotte aan de verplichtingen van het Gewestelijk 

Parkeerbeleidsplan aan: de zonetypes, de tarieven en de categorieën van vrijstellingskaarten worden 
aangepast om aan de verplichtingen van gewestelijke harmonisatie te beantwoorden.  
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 Het Gemeentelijk Parkeeractieplan van 2015 gaat in op 1 mei 2015: uitbreiding van de betalende zone 

(rode zone) van de Begraafplaats van Elsene, uitbreiding van de betalende zone uitgezonderd bewoners 
(grijze zone) in het noorden van Elsene, in de wijken van het ziekenhuis van Elsene, het Kasteleinsplein en 
de Begraafplaats van Elsene, alsook op de Vleurgatsesteenweg. 
 

 
Parkeerplan van kracht sinds 1 mei 2015  

(uitvoering van het Gemeentelijk Parkeeractieplan van 2015) 
 
 Het Gemeentelijk Parkeeractieplan werd in 2017 geactualiseerd en werd op 1 juni 2017 ten uitvoer 

gebracht, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar het zuiden van de gemeente: reglementering blauwe 
zone in het zuiden van Elsene, reglementering betaalde zone van de Generaal Geneesheer Derachelaan 
(tussen de Hogeschoollaan en de Egyptenarenstraat), reglementering betaalde zone van de Vautierstraat 
en instandhouding van enkele niet-gereglementeerde zones (Fraiteurlaan - Pleinlaan - Triomflaan). 

 

 
Parkeerplan van kracht sinds 1 juni 2017  

(uitvoering van het Gemeentelijk Parkeeractieplan van 2017) 



Ontwerp van Gemeentelijk Parkeeractieplan - Gemeente Elsene – Juni 2021 

  

 
2. Openbaar aanbod op de openbare weg 
 
Het plan onderscheidt 3 woonsectoren – noord, zuid, west – en 3 parkeerzones – rood, grijs, blauw. 
 
De 3 sectoren bakenen de gebieden af waar parkeerkaarten geldig zijn voor de inwoners van deze wijken. Ze 
bestrijken heel het grondgebied van Elsene: 

- Noordelijke sector: van de Gulden Vlieslaan tot de Generaal Jacqueslaan  
- Westelijke sector: van de Brugmannlaan tot de Louizalaan  
- Zuidelijke sector: heel het zuiden van Elsene vanaf de Generaal Jacqueslaan 
 

De 3 gereglementeerde zones zijn per weggedeelte bepaald in functie van de activiteiten erlangs (handel, 
woning, bedrijven, collectieve voorzieningen, …) en zijn bepalend voor de parkeermodaliteiten. De kleur van de 
zone bepaalt de maximumduur van parkeren en de bijbehorende parkeerkosten (parkeerautomaat), alsook de 
bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn voor (niet-)bewoners. 
 
De rode zones groeperen de 2 handelskernen van de gemeente: 

- rond de Baljuwstraat 
- rond de Begraafplaats van Elsene. 

De bestaande rode zone op de 3e grote handelskern, in de noordelijke sector van de gemeente, is verdwenen 
in het kader van de herinrichting van de Elsensesteenweg tot een ontmoetingszone  
met beperkte toegang. Parkeren is er niet langer toegestaan. 
 
In die zones met zeer druk verkeer is er alleen wisselend parkeren, ter bevordering van de handelsactiviteit. 
Automobilisten die in die zones willen parkeren, voor maximaal twee uur, moeten betalen aan de 
parkeerautomaten. Dit reglement geldt overdag voor alle weggebruikers, ongeacht of zij een parkeerkaart 
hebben of niet. De reglementering blijft van kracht tot 20.30 uur. 
 
De grijze zones bevorderen residentieel parkeren. De wijken in de onmiddellijke omgeving van een rode zone 
worden beheerd volgens de grijze zone. Voor bezoekers geldt hier eveneens betalend parkeren tegen een 
voordeliger tarief dan in de aangrenzende rode zone. De duur is beperkt tot viereneenhalf uur. Inwoners 
mogen er wel gratis en onbeperkt in tijd parkeren, met gebruikmaking van een residentiële parkeerkaart van de 
betrokken sector. Bezoekers kunnen een hele dag parkeren met een krasparkeerkaart voor bezoekers. 
  
De blauwe zones strekken zich uit rond de grijze zones en hebben tot doel de overloopeffecten van rode en 
grijze zones terug te dringen. Bezoekers kunnen er gratis parkeren, maar maximaal 2 uur en met parkeerschijf. 
Voor bewoners gelden hier dezelfde modaliteiten als in grijze zones – gratis en onbeperkt in tijd voor wie over 
een parkeerkaart of een parkeerkaart voor bezoekers beschikt. 
 
De blauwe zones zijn aangeduid met een zonemarkering. Het begin van de zone wordt aangeduid met blauwe 
verkeersborden "Zone P" of “P” op blauwe achtergrond, met het logo van de parkeerschijf. De zones zijn ook 
aangegeven door een wegmarkering.  
 

Tarieven van maandag tot zaterdag 

  Algemene regel 
Zonder vrijstellingskaart 

Met 
vrijstellingskaart 

Rode zone  
van 9.00 u. 
tot 20.30 u. 

Ticket aan de parkeerautomaat 
Maximaal 2 uur  
0,50 € (30 min.), 2 € (1 u.), 5 € (2 u.) 
1e kwartier gratis (met ticket) 

Grijze zone 
van  
9.00 u. 
tot 20.30 u. 

Ticket aan de parkeerautomaat 
Maximaal 4u30 
0,50 € (30 min.), 1 € (1u), 3 € (2u), 
5 € (3u), 8 € (4u), 9,50 € (4u30) 
1e kwartier gratis (met ticket) 

Parkeerkaart voor bewoners 
Parkeerkaart voor bezoekers  
Geen tijdslimiet 

Blauwe zone 
van 9.00 u. 
tot 18.00 u. 

Parkeerschijf 
Maximaal 2 uur 
Gratis 

Parkeerkaart voor bewoners 
Parkeerkaart voor bezoekers 
Geen tijdslimiet 

In elk van deze zones moet een geparkeerd voertuig houder zijn van een "parkeerrecht", dat niet langer wordt 
gematerialiseerd door een ticket of een fysieke kaart, maar wordt geregistreerd in de databank van 
parking.brussels. Enkel de blauwe schijf en de parkeerkaart voor personen met een handicap moeten nog 

http://www.ixelles.be/site/fr/02vivrexl/circuler/planstatcarte.htm
http://www.ixelles.be/site/fr/02vivrexl/circuler/planstatvisiteur.htm
http://www.ixelles.be/site/fr/02vivrexl/circuler/planstatcarte.htm
http://www.ixelles.be/site/fr/02vivrexl/circuler/planstatvisiteur.htm
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duidelijk zichtbaar en leesbaar onder de voorruit langs de binnenkant van het geparkeerde voertuig worden 
geplaatst. Anders opteert de automobilist voor het langparkeertarief, dat neerkomt op een halve dag parkeren, 
of 25 euro per periode van 4.30 uur. 

Overzicht van de plaatsen op de openbare weg 
 
De gemeente telt zo’n 16.400 plaatsen op de openbare weg op haar grondgebied. Ze zijn geheel 
gereglementeerd in het noorden en het westen van Elsene. In het zuiden van de gemeente zijn nog enkele 
plaatsen niet gereglementeerd.  
 

Rode zone 210 

Grijze zone 6.957 

Blauwe zone 8.983 

Niet-
gereglementeerde 
plaatsen 267 

Totaal plaatsen op 
de openbare weg 16.417 

 
Van deze plaatsen zijn er 1.238 gereserveerd voor bepaalde vormen van gebruik of voertuigcategorieën (PBM, 
levering, carsharing, enz.). In de volgende hoofdstukken is het gedetailleerde overzicht voor het 
gereglementeerd parkeren naar aard (type reservering) opgenomen.  
 
De gemeente telt eveneens 4.855 opritten, waarvan er 3.051 zijn geïdentificeerd als zijnde geschikt voor het 
parkeren van een voertuig. 
 
Bron: parking.brussels, 2019 
 
3. Vrijstellingskaarten 
 
Vrijstellingskaarten "bewoner" en "tijdelijke bewoner" 
 
De vrijstellingskaart “bewoner” wordt toegekend aan personen die in het bevolkingsregister of het wachtregister 
van de gemeente ingeschreven zijn en in een gereglementeerde zone wonen, voor voertuigen waarvan de 
maximaal toegelaten massa 3,5 ton niet overschrijdt. 
 
De eerste bewonerskaart is verkrijgbaar voor 15,00 euro. De tweede kaart is verkrijgbaar tegen betaling van € 
50,00. De tarieven zijn gerechtvaardigd door de verschillende kosten die verbonden zijn aan de dienstverlening 
door de gemeente en diens partner parking.brussels, alsook door de kosten voor aanmaak en beheer 
(klantendienst, computerprogramma, rappelsystemen, …). 
 
Elke inwoner van de gemeente met een vrijstellingskaart “bewoner” kan gratis een tijdelijke vervangkaart 
aanvragen voor een vervangwagen die tijdelijk het voertuig vervangt waarvoor de vrijstellingskaart werd 
afgeleverd.. De toegestane duur wordt per geval vastgelegd, afhankelijk van de vervangduur – aangetoond 
door een document – van het basisvoertuig, en mag de geldigheidsduur van de oorspronkelijke kaart niet 
overschrijden. 
 
De vrijstellingskaart “tijdelijke bewoner” wordt toegekend aan: 

- personen gedomicilieerd op het grondgebied met een tijdelijke parkeerbehoefte; 
- personen met een tweede verblijf op het gemeentelijk grondgebied 

 
De prijs van de kaart bedraagt 5,00 euro voor 63 dagen. 
 
Vrijstellingskaart “bezoeker” 
 
Bestuurders die af en toe parkeren op het grondgebied van de gemeente, kunnen een vrijstellingskaart 
“bezoeker” afhalen voor 5,00 euro per dag. De kaart kan worden gebruikt in de grijze zone en de blauwe zone, 
waar ze recht geeft op één dag parkeren zonder parkeergeld te betalen of de parkeerschijf te gebruiken. Ze is 
geldig in alle parkeersectoren van de gemeente. 
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De vrijstellingskaart “bezoeker”, die de vorm had van een krasbiljet, werd vanaf 2019 geleidelijk 
gedematerialiseerd, na de overname van het parkeerbeheer door parking.brussels. De kaart werkt momenteel 
via een systeem voor het verzenden van "sms'jes". 
Op elke nummerplaat kunnen per kalenderjaar maximaal 20 vrijstellingskaarten “bezoeker” worden gekocht. 
 
Overzicht van de vrijstellingskaarten, uitgereikt door de gemeente 
 
Eind 2020 waren er 17 640 parkeerkaarten voor "bewoners", wat ongeveer overeenkomt met het aantal 
beschikbare gereglementeerde parkeerplaatsen. Uit deze vergelijking blijkt hoe belangrijk de parkeerdruk is, in 
de wetenschap dat hier alleen de plaatselijke behoeften in aanmerking worden genomen. Ze maakt ook 
duidelijk dat het parkeerplan alleen goed kan werken door het aantal verleende vrijstellingskaarten te 
beperken.  
 

 Aantal actieve 
bewonerskaarten 

Aantal actieve 
bewonerskaarten 

Op 31/12/2019 18.688 1.409 

Op 31/12/2020 17.640 1.684 

Overzicht van de actieve vrijstellingskaarten in Elsene 
 
Gewestelijke vrijstellingskaarten 
 
Sommige categorieën van parkeerkaarten worden uitgereikt door het Gewestelijk Parkeeragentschap (of de 
FOD Sociale Zekerheid in het geval van de kaart "persoon met een handicap"). 
 

- Vrijstellingskaart “zorgverlener van dringende medische hulp” 
- Vrijstellingskaart “zorgverlener van niet-dringende medische hulp” 
- Vrijstellingskaart “autodelen” 
- Vrijstellingskaart "persoon met een handicap" 

 
 
4. Aanbod buiten de openbare weg  
 
Er zijn meer dan 2 parkeerplaatsen op een parking buiten de openbare weg (openbare of privéparking) voor 1 
plaats op straat. In totaal zijn er dus zo’n 54.000 parkeerplaatsen in Elsene (schatting parking.brussels 
beschikbaar in 2021).  
 

 Plaatsen op de openbare weg Plaatsen buiten de openbare weg 
(openbaar en privé)1 

Noordelijke sector 7.446 22.129 

Westelijke sector 4.533 6.076 

Zuidelijke sector 4.438 13.518 

TOTAAL 16.417 41.723 

 
Bij het aanbod buiten de openbare weg zijn er verschillende openbare parkings. Deze zijn voornamelijk 
gelegen in het noorden van Elsene, met een twaalftal parkeervoorzieningen. 
 
Ook in het westen van de gemeente zijn er openbare parkings (bij de “Bascule”).  
 

                                                 
1 Gegevens afkomstig van het Gewestelijk Parkeeragentschap  
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Openbare parkings (bron: parking.brussels) 
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HOOFDSTUK 3 – DOELSTELLINGEN  
 
Zoals de meeste centrumgemeenten in het Brussels Gewest kampt Elsene met een enorme parkeerdruk. 
Oorzaak: grote concentratie van centra met collectieve bestemming, vrijetijds-, handels- en 
werkgelegenheidscentra en een hoge bevolkingsdichtheid.  
 
Om de hinder verbonden aan dat grote autopark te proberen te verminderen, voert de gemeente al jarenlang 
een parkeerbeleid.  
 
Doelstellingen van dit beleid:  
 

 Voorrang geven aan handelsdynamisme 

In drukke winkelstraten zijn betere toegankelijke handelszaken door een eenvoudigere, vlotter lezende en 
begrijpelijke reglementering en door een gunstigere tarifering voor wisselend parkeren in winkelzones het 
hoofddoel. 
 
 Voorrang geven aan residentieel parkeren: 

Bewoners een plaats garanderen binnen een aanvaardbare straal van hun woonplaats. Door een groter 
aantal plaatsen voor wisselend parkeren te creëren, beoogt het plan langparkeren door pendelaars af te 
raden en het “aanzuigeffect” tegen te gaan. Logischerwijs kunnen ook bewoners en klanten van 
handelszaken makkelijker de eigen wagen parkeren. 
 
 Parkeermogelijkheid bieden voor mobiele professionals 

Parkeren op de openbare weg meester zijn om voldoende plaatsen vrij te houden en parkeermogelijkheid 
te bieden voor mobiele professionals. 
 
 Voldoen aan parkeerbehoefte van andere specifieke weggebruikers 

Fietsparkeren uitbreiden; vlottere verplaatsingen voor personen met een handicap; autodelen en 
taxiverkeer – dalende vraag naar parkeerruimte – aanmoedigen; opvang van vrachtwagens en autocars 
organiseren; leveringszones organiseren; het parkeren organiseren van nieuwe vervoerswijzen 
(voortbewegingstoestellen , gedeelde fietsen via het free floating-systeem,…). 

 
Het plan is een hulpmiddel om de administratieve beperkingen van de gemeentegrenzen te overstijgen. Het 
moet op een globalere schaal worden gezien dan die van de gemeente zelf, met als doel een gewestelijke 
harmonisering, die een goede leesbaarheid biedt aan de gebruiker die zich tijdens zijn verplaatsing niet veel 
aantrekt van de administratieve grenzen. 
 
Het moet een link leggen met andere beleidslijnen die een impact hebben op parkeren,  
zoals aangenamere openbare ruimten en meer veiligheid en comfort voor voetgangers. 
Op termijn moet de openbare ruimte eerlijker herverdeeld worden over de verschillende vervoerswijzen: 
openbaar vervoer, privéauto’s, autodelen (Cambio), voetgangers, fietsen, motorfietsen, taxi’s, steps enz. 
 
Een traject afleggen met een privéauto impliceert tenslotte dat men dicht bij huis en ter bestemming kan 
parkeren. Het parkeerbeleid is dan ook een belangrijke hefboom voor minder auto-afhankelijkheid.  
 
De doeltreffendheid van een Parkeerplan hangt onvermijdelijk af van de controle op de naleving van de regels 
en een evenredig sanctiebeleid. De doeltreffendheid van de controle zelf is een bepalende factor. 
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 Een efficiënt Parkeerplan 
 
Reeds in 2017 werd opgemerkt dat het in 2009 uitgevoerde Parkeerplan had geleid tot een algemene 
vermindering van de parkeerdruk met 20%. Dit betekent dat gemiddeld twee van elke tien plaatsen op de weg 
vrij kwamen. 

 
Een recentere analyse door parking.brussels op basis van veldonderzoeken (2019-2020) bevestigt deze eerste 
bevinding. Tussen 2014 en 2019 is de bezettingsgraad van de parkeerplaatsen op de openbare weg in Elsene 
inderdaad gedaald met 10% overdag, en met 8% 's nachts. In dit opzicht staat Elsene bovenaan de ladder; 
geen enkele andere Brusselse gemeente haalt deze cijfers. 
 
Deze bemoedigende resultaten mogen echter niet verhullen dat het parkeren soms nog steeds bijna verzadigd 
is, vooral 's avonds en 's nachts. Tijdens tellingen uit 2019 bedroeg de bezettingsgraad tussen 5.00 en 7.00 uur 
en tussen 20.00 en 22.00 uur respectievelijk 78% en 84%. Overdag is de situatie gunstiger, met een 
bezettingsgraad van 70% tussen 10.00 en 12.00 uur, en van 69% tussen 15.00 en 17.00 uur. 
 
 

 Gewestelijke streefdoelen al bereikt 
 
In het gedeelte reglementering van het GPBP werd vastgehouden aan het streefdoel om het aantal niet-
gereglementeerde parkeerplaatsen op de openbare weg in 2018 te verminderen met 16%  
t.o.v. de parkeerstaten in 2004-2005. 
 
Dit doel, dat reeds in 2017 bij de ontwikkeling van het GPAP werd bereikt, wordt uiteraard bevestigd. De 
uitzondering zijn de ongeveer 267 parkeerplaatsen die nog niet gereglementeerd zijn. 
 
In Elsene is het streefdoel van het gewestelijk plan grotendeels bereikt.  
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HOOFDSTUK 4 – ACTIEPLAN 
 
1. Evolutie van de gereglementeerde zones 
 
De toestand op het terrein evolueert en het Parkeerplan botst op zijn limieten in sommige wijken. 
Dit plan beoogt de reglementering van de huidige rode, grijze en blauwe zones te ontwikkelen en de weinige 
overblijvende niet-gereglementeerde zones te reglementeren. Bovendien wordt overleg gepleegd met de 
buurgemeenten om de parkeervoorschriften te harmoniseren en het grenseffect tot een minimum te beperken. 
 
 
Maatregel 1 - Naar een reglementering van de groene zones in buurten die onder sterke druk staan, en 
een evolutie van de grijze zones 
 
Doelstelling: Harmonisering van de reglementering met de bovengemeentelijke situatie, bescherming 
van de wijken die momenteel in een blauwe zone liggen tegen de overheveling van het parkeren naar 
de zones met betaald parkeren, verbetering van de leesbaarheid van het gemeenteplan. 
 
De parkeerplannen van de aan Elsene grenzende gemeenten zijn de laatste jaren geleidelijk geëvolueerd. 
Sommige niet-gereglementeerde zones in Oudergem of Brussel-Stad zijn blauwe zones geworden, en 
sommige blauwe zones zijn betalende zones (groen of grijs) geworden in Etterbeek, Brussel-Stad, Sint-Gillis, 
Ukkel of Vorst. 
 
Deze ontwikkelingen hebben bepaalde situaties minder leesbaar gemaakt, met straten die in 2 of zelfs 3 
soorten zones zijn verdeeld (blauw, grijs en groen): 

- in de wijk van de Molièrelaan (groene zone in Ukkel, blauwe zone in Elsene); 
- aan de grens met de gemeente Etterbeek (groene zone in Etterbeek, maar beperkt in duur, blauwe en 

grijze zones in Elsene); 
- aan de grens met de gemeente Vorst (groene zone in Ukkel, blauwe zone in Elsene); 
- op de Louiza-as en de aangrenzende straten (blauwe en groene zones in Brussel-Stad, grijze en 

blauwe zones in Elsene).  
- in de "Europese" wijk (groene zone in Brussel-Stad, grijze zone in Elsene) 
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Huidige parkeerzones in Elsene en de aangrenzende gemeenten. 

 
Zoals blijkt uit de bovenstaande kaart, zijn alle aan de gemeente Elsene grenzende sectoren momenteel 
gereglementeerd als groene zones van de eerste kroon, met uitzondering van de grijze zone van de gemeente 
Sint-Gillis (geharmoniseerd met de huidige grijze zone van Elsene) en bepaalde gedeelten van straten die 
grenzen aan de Louizalaan. 
In de tweede kroon zijn er nog blauwe zones in Oudergem, Watermaal-Bosvoorde en Brussel-Stad. 
 
In het kader van een overlegproces heeft de Stad Brussel ook aangekondigd dat ze op korte termijn de 
reglementering van de aan Elsene grenzende wijken wil wijzigen om haar eigen parkeerplan te harmoniseren 
en te optimaliseren. Dit overleg zal het mogelijk maken tot een coherente en samenhangende reglementering 
te komen, met name voor de Louiza-as en de aangrenzende straten, de Roosevelt-as en de Europese wijk.  
 
 
In de wijken waar momenteel blauwe zones gelden, vindt een verschuiving van het parkeren plaats doordat 
sommige gebruikers gratis parkeren zoeken, wat ten koste gaat van het parkeren door de bewoners, met name 
in de wijken die aan de betaalde zones grenzen. 
 
 
Bovendien lokt het in de tijd beperkte parkeren door het gebruik van de parkeerschijf gedragingen uit die de 
regel omzeilen, zoals het door de wegcode verboden "bijdraaien" van de schijf, of het verplaatsen van het 
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voertuig na controle door de scanauto. Deze situatie maakt het zeer moeilijk deze zones doeltreffend te 
controleren en frustreert de gebruikers, die zonder vrijstellingskaart niet een hele dag kunnen parkeren. 
 
In sommige wijken (Brugmann, Universiteit, Tenbosch, ...) is het parkeren, vooral 's avonds, bijna verzadigd als 
gevolg van het gecombineerde effect van de HoReCa-activiteit en de terugkeer van de bewoners naar huis. 
 
Uit deze stand van zaken blijkt dat er behoefte is aan harmonisering van de gereglementeerde zones op 
bovengemeentelijk niveau, en aan vereenvoudiging op gemeentelijk niveau, door homogenisering van de 
gereglementeerde zones. 
 
Om deze problemen aan te pakken, wordt voorgesteld een groenezonereglementering in te voeren voor de 
wijken die momenteel als blauwe zone zijn ingekleurd in de sectoren Noord, West en Zuid, tot aan (maar niet 
met inbegrip van) de Pierre- en Marie Curie-laan. 
 
In dit scenario worden de meeste wijken die momenteel in de blauwe zones liggen, dus groene zones: de wijk 
Vijvers (gedeeltelijk), Brugmann-Lepoutre, Bascule, Universiteit, Volta, Plein, enz. Alleen bepaalde wijken in 
het zuiden van Elsene blijven in de blauwe zone: Oude-Lindesquare, Sint-Adriaan, Solboschsquare, Pleister 
enz. 
 
De instelling van een groene zone volgens deze configuratie biedt een belangrijke samenhang met de 
buurgemeenten waar deze reglementering eveneens van toepassing is: Ukkel, Vorst, Etterbeek, Stad Brussel 
(zuidelijk deel van de Louizalaan). 
 
In dezelfde logica van coherentie zullen de controle-uren van de groene zone op de standaardtijden worden 
gehandhaafd, d.w.z. van maandag tot zaterdag, van 9.00 tot 18.00 uur.  
 
 
Om de gereglementeerde zones nog homogener te maken en de beoogde vereenvoudiging en leesbaarheid te 
bereiken, wordt voorgesteld ook de grijze zones aan te passen: 

- in de noordelijke sector, door een zuidelijke grens van de zone vast te stellen die de wijk Flagey omvat, 
die onder zware druk staat en waar zich een openbare parking bevindt; 

- in de westelijke sector, door de grijze zone uit te breiden tot de wijk Tenbosch, zodat de hele sector 
tussen de Vleurgatsesteenweg, de Waterloosesteenweg, de Charleroisesteenweg en de Louizalaan 
wordt bestreken; 

- in de zuidelijke sector, door handhaving van de grijze zone rond de rode zone van de Begraafplaats 
van Elsene (met hoge HoReCa-activiteit), maar zonder de Kroon-as, die in de groene zone zal worden 
opgenomen.  

 
De grijze zone zoals die hier opnieuw wordt gedefinieerd, biedt samenhang met de gemeente Sint-Gillis en met 
de Stad Brussel via een wederzijdse evolutie van haar parkeerplan, waarover overleg wordt gepleegd. 
De uurregeling van de grijze zone blijft ongewijzigd, d.w.z. van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 20.30 
uur, zoals dat ook in Sint-Gillis het geval is. Deze uurregeling vermindert de impact van de HoReCa-activiteit 
op het parkeren van omwonenden. 
 
 
In dit plan is er geen sprake meer van een niet-gereglementeerde zone, die alleen nog overbleef rond de Plein-
site (Pleinlaan en Triomflaan) en de Roger Lallemandlaan, in de nieuwe wijk die op de Plein-site is ontwikkeld. 
In dit gebied wordt geparkeerd vanwege de aanwezigheid van het Delta-ziekenhuis, de universiteit en 
verschillende bedrijven. Er wordt ook een groene zone voorgesteld, op voorwaarde dat overeenstemming 
wordt bereikt met de onderneming die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de site en die momenteel 
nog eigenaar en beheerder van de weg is. 
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Parkeren in de groene zone 
 
In de grijze zone is de parkeertijd beperkt tot 4,5 uur, terwijl in de groene zone onbeperkt parkeren is 
toegestaan. Ook het tarief verschilt: het is lager in de groene zone, volgens de tarieven die in de gewestelijke 
regelgeving zijn vastgesteld. Er zij op gewezen dat het tarief dat momenteel in Elsene in de grijze zone van 
toepassing is, zal moeten evolueren om aan deze reglementering te voldoen: 
 

Tarieven: Grijze zone 
 

(gewestelijke 
regelgeving) 

 
Duur beperkt tot 4.30 

uur 

Groene zone 
 

(gewestelijke 
regelgeving) 

 
Onbeperkte duur 

15 min. Gratis Gratis 

30 min. 0,50 € 0,50 € 

1 u. 2,00 € 1,00 € 

2 u. 5,00 € 4,00 € 

3 u. 8,00 € 5,50 € 

4 u. 11,00 € 7,00 € 

4 u. 30 min 12,50 € 7,75 € 

5 u. / 8,50 € 

> 5 u. / + 1,5 €/u 
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Maatregel 2 - Naar nieuwe rode zones in de belangrijkste handelskernen  
 
Doelstelling: Voldoen aan de grote vraag naar parkeergelegenheid in wijken met veel 
handelsactiviteiten. 
 
De invoering van de zone met beperkte toegang in Boven-Elsene en de omvorming van de Elsensesteenweg 
tot een ontmoetingszone gingen gepaard met de verdwijning van het parkeren op deze as, die tussen de 
Naamsepoort en het Fernand Cocqplein als rode zone was gereglementeerd. De handelskern van het 
noordelijke deel van de gemeente beschikt niet meer over parkeerplaatsen met een hoge rotatie voor de 
klanten van de talrijke winkels. 
 
In het westen is de activiteit van de handelskern die wordt gevormd door de pool Baljuwstraat / Kasteleinsplein 
zeer dynamisch en is het commerciële aanbod de afgelopen jaren toegenomen, met als gevolg een grotere 
druk op het parkeren, nog versterkt door de sterke aanwezigheid van HoReCa. 
 
Om te voldoen aan de grote vraag naar kort parkeren met een hoge rotatie in deze twee belangrijke 
handelskernen, wordt voorgesteld om: 

- Een nieuwe rode zone te creëren in Boven-Elsene, met inbegrip van de assen met een sterke 

commerciële aanwezigheid, zoals de Waversesteenweg (tussen de Goffartstraat en de 

Elsensesteenweg) en de Vredestraat; 

- De rode zone van de Baljuwstraat te vervolledigen door het Kasteleinsplein, de Edelknaapstraat 

(tussen de Amerikaansestraat en de Aquaductstraat) en de Simonisstraat (tussen de Baljuwstraat en 

het Kasteleinsplein) als rode zone te reglementeren. 

 
 
Maatregel 3 - Naar het behoud van een blauwe zone in het zuiden van de gemeente 
 
Doelstelling: Handhaving van een blauwe zone in een gebied met minder parkeerdruk, zolang er in het 
kader van dit regime geen parkeerconflicten zijn. 
 
De wijk ten zuiden van de Hogeschoollaan is meer residentieel en minder dicht dan de andere wijken, hoewel 
er 's avonds een stijging van de bezettingsgraad wordt waargenomen, wanneer de bewoners naar huis 
terugkeren. 
 
Deze wijk kent geen andere verschuiving dan van de betaalde zones van de wijk Begraafplaats van Elsene. 
Het parkeren in Watermaal-Bosvoorde is maar weinig gereglementeerd, en de Franklin Rooseveltlaan en de 
aangrenzende wegen op het grondgebied van de Stad Brussel zijn gereglementeerd als blauwe zone. 
 
Daarom wordt voorgesteld een blauwe zone te handhaven in het zuiden van de gemeente, vanaf de 
gemeentegrens tot de Pierre en Marie Curielaan, met uitsluiting van deze laatste. De groene zone wordt 
uitgebreid tot de Pierre en Marie Curielaan om het risico op verschuiving van de betaalde zones uit de wijk 
Begraafplaats te beperken. 
 
De wijk "Volta", rond het Albert Demuyter Sportcentrum, is opgenomen in de groene zone om het parkeren 
voor de omwonenden te vergemakkelijken met het oog op de vraag naar parkeergelegenheid van bezoekers 
van het stadion. 
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GPAP 2021 - Ontwerp van reglementering 
(De gereglementeerde zones van de aangrenzende gemeenten worden ter informatie aangegeven). 

 
 



Ontwerp van Gemeentelijk Parkeeractieplan - Gemeente Elsene – Juni 2021 

  

 
2. Beheer van vrijstellingskaarten 
 
Het GPBP voorziet in de invoering van een reeks parkeervrijstellingskaarten. Sommige van deze kaarten 
gelden voor het gemeentelijke grondgebied, andere voor het gewest.  
 
De kaarten die werden bepaald bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zijn: 

 De kaart "bewoner" (met inbegrip van de kaart "tijdelijke bewoner"), 

 De kaart "verlener van dringende medische hulp", 

 De kaart "verlener van medische zorgen aan huis", 

 De kaart "autodelen", 

 De kaart voor personen met een handicap, 

 De kaart 'professioneel', 

 De kaart "bezoeker". 
 
Om het Parkeerplan te beschermen en de goede resultaten op het vlak van de parkeerrotatie in Elsene te 
behouden, werd tijdens de GPAP van 2015 beslist om de gemeentelijke parkeerkaarten te beperken tot 
kaarten voor "bewoners" (en "tijdelijke bewoners") en "bezoekers", met uitsluiting van "professionele" kaarten. 
 
Waarschijnlijke evolutie van aantal bewonerskaarten en tijdelijke bewonerskaarten 
 
Het aantal bewonerskaarten zou de komende jaren relatief stabiel moeten blijven, aangezien bijna alle 
parkeerplaatsen in Elsene al gereglementeerd zijn. Het aantal kaarten zou licht kunnen toenemen als gevolg 
van de bevolkingsgroei, maar de gewestelijke mobiliteitsdoelstellingen, zoals vertaald in het gewestelijk 
mobiliteitsplan "Good Move", beogen het gebruik van de privé-auto terug te dringen, wat dan weer het effect 
zou hebben dat de vraag naar "bewoners"-parkeerkaarten zou afnemen. Een dergelijke daling werd tot op 
heden niet waargenomen, behalve tussen het jaar 2019 en het jaar 2020, waarvan de betekenis in twijfel kan 
worden getrokken vanwege de gezondheidscontext in verband met COVID-19.  
 
Waarschijnlijke evolutie van aantal bezoekerskaarten  
 
De kaart is beschikbaar sedert 2010. Het aantal verkochte bezoekerskaarten stijgt elk jaar. Dat toont aan dat: 

- deze kaart nuttig is om van tijd tot tijd tegemoet te komen aan parkeerbehoeften van 
weggebruikers die naar Elsene komen en er zich reglementair willen parkeren;  

- mensen alsmaar beter op de hoogte zijn van het bestaan van deze oplossing; 
- de prijs van de kaart een interessant alternatief voor de forfaitaire parkeerretributie aanreikt.  

 
Het is best mogelijk dat het aantal bewonerskaarten de komende jaren zal toenemen. Om tegemoet te komen 
aan de toenemende vraag naar incidenteel parkeren door gebruikers die niet over een vrijstellingskaart 
beschikken, zou het aantal "bezoekerskaarten" dat per persoon wordt afgegeven, kunnen worden verhoogd tot 
100 halve dagen, d.w.z. 50 hele dagen, in plaats van de 20 die thans in het gemeentereglement zijn voorzien. 
Deze in het GPBP bestaande mogelijkheid zou het voordeel bieden dat zij een sterkere oplossing in petto heeft 
voor het betrokken publiek, met name voor gebruikers die geen toegang hebben tot een parkeerkaart.  
 
Die toename is aannemelijk in de zin dat ze de efficiëntie van het parkeerplan niet hypothekeert, maar 
integendeel een betere naleving van de reglementering mogelijk maakt.  
 
 
Evolutie van aantal gewestelijke kaarten 
 
Het aantal door het Gewestelijk Parkeeragentschap uitgereikte gewestelijke kaarten neemt merkbaar toe, met 
name de carsharingkaart met de komst van free floating carsharing. 
 
Met de stijging van het aantal gewestelijke kaarten en bij gebrek aan beheersmiddelen in de gemeentelijke 
Parkeerplannen in dit verband hebben de gewestelijke kaarten mogelijk een niet onaanzienlijk effect op de 
doeltreffendheid van de parkeermaatregelen die worden genomen door de gemeente, met name in de meest 
verzadigde zones, maar ook in sommige meer residentiële zones. Die voertuigen ontsnappen aan de 
reglementering en doen mogelijk aan langparkeren waar de overheid niet tegen kan optreden.  
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Evolutie van aantal kaarten "persoon met een handicap"  
 
Deze kaart wordt door de FOD Sociale Zekerheid uitgereikt aan al wie erkend is als persoon met een 
handicap. De gemeente gaat niet over de uitreiking van de kaarten, noch over de controle van de geldigheid. 
Bij de indiening van een aanvraag om een parkeerplaats voor een persoon met een handicap controleert de 
gemeente, samen met de politie, echter de geldigheid van de kaart voordat de plaats wordt toegekend.  
 
 
Naar de afgifte van kaarten "professioneel" 
 
De gewestelijke wetgeving staat de gemeenten toe parkeerkaarten uit te reiken aan personen die op hun 
grondgebied werken. Deze wetgeving voorziet in verschillende categorieën werknemers en maakt het mogelijk 
quota in te voeren om het aantal afgegeven kaarten en dus het risico van parkeercongestie te beperken. 
 
Het gemeentelijk beleid voorziet momenteel niet in dergelijke kaarten, omdat men van mening was dat 
dergelijke kaarten een aanzienlijk risico van parkeercongestie met zich meebrachten, ten nadele van de 
economische activiteit en de omwonenden. 
 
De goede resultaten van het parkeerplan, die elders in dit document worden geschetst, tonen aan dat er ruimte 
is voor verbetering wat betreft de beschikbaarheid van parkeergelegenheid, aangezien de druk de afgelopen 
jaren is afgenomen. Deze flexibiliteit maakt het mogelijk de afgifte van parkeerkaarten te overwegen aan 
bepaalde gebruikers die daar momenteel geen toegang toe hebben. 
 
Het zou echter riskant zijn de parkeerkaart open te stellen voor alle professionele gebruikers, met inbegrip van 
degenen die hun voertuig alleen voor het woon-werkverkeer gebruiken, wanneer andere vervoerswijzen 
beschikbaar zijn. 
 
Rekening houdend met de huidige gewestelijke wetgeving en de verwachte evolutie ervan in het kader van de 
(aan de gang zijnde) herziening van het gewestelijk parkeerbeleid, alsook met de talrijke verzoeken die aan de 
gemeente werden gericht, wordt voorgesteld twee categorieën gebruikers te behouden: de professionals 
waarvan de activiteit het permanent gebruik van een voertuig vereist, en het personeel van de scholen. 
Deze categorieën gebruikers worden hieronder nader toegelicht. 
 
Om het risico van verzadiging, die de doeltreffendheid van het parkeerplan zou ondermijnen, te beperken, 
wordt bovendien voorgesteld het totale aantal van dergelijke kaarten dat kan worden afgegeven, te beperken. 
Deze limiet zal worden vastgesteld op basis van het aantal actieve "bewoners"-kaarten, met een 
maximumaandeel van 10%. Op 31 december 2020 bedroeg het aantal actieve "bewoners"-kaarten 17 640. 
 
Op deze basis bedraagt het totale aantal in aanmerking komende kaarten voor deze categorie, naar boven 
afgerond, 1.800. 
 
Er wordt ook voorgesteld om een verdeelsleutel tussen de twee categorieën gebruikers vast te stellen, in de 
verhouding van: 

- 2/3 van de kaarten voor professionelen die voor hun activiteit permanent een voertuig moeten 
gebruiken, zijnde 1.200 kaarten; 

- 1/3 van de kaarten voor het personeel van schoolinstellingen, zijnde 600 kaarten. 
 
Wanneer het aantal afgeleverde kaarten het maximum bereikt, zal een wachtlijstsysteem worden ingevoerd, en 
nieuwe kaarten zullen alleen worden afgegeven wanneer andere kaarten worden geannuleerd of niet worden 
verlengd. 
 
De specifieke kenmerken van elk van de twee voorgestelde categorieën worden hieronder uiteengezet. 
 

 Kaart voor professionelen die voor hun activiteit permanent een voertuig moeten gebruiken  
 
Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 betreffende de gereglementeerde 
parkeerzones en de vrijstellingskaarten, dat van kracht was op het ogenblik dat dit GPAP werd opgesteld, 
bepaalt dat "professionele" parkeerkaarten kunnen worden uitgereikt aan ondernemingen en zelfstandigen 
(artikel 84, 1°). Deze kaart is dus gericht op een zeer breed publiek, zonder rekening te houden met de 
noodzaak een voertuig te gebruiken. 
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Op 17 december 2020 keurde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in eerste lezing het voorontwerp goed 
van de ordonnantie houdende de organisatie van het parkeerbeleid en herdefiniëring van de opdrachten en 
beheersmodaliteiten van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap. 
 
Dit voorontwerp van ordonnantie voorziet in de invoering van een nieuwe parkeerkaart voor professionelen die 
voor hun activiteit permanent een voertuig moeten gebruiken dat uitsluitend bestemd is voor het vervoer van de 
uitrusting die noodzakelijk is voor hun activiteit. 
De bedoelde professionelen zijn vaklui (loodgieters, verwarmingsinstallateurs, enz.) die bedrijfsvoertuigen 
gebruiken, uitgezonderd professionelen die in de tertiaire sector actief zijn. Deze kaart is strikt beperkt tot de 
noodzaak om materiaal te vervoeren. 
 
Deze nieuwe categorie van kaarten, die zich richt tot professionelen wier voertuig noodzakelijk is voor de 
goede werking van hun activiteit, zal eveneens het aantal afgegeven kaarten beperken. 
 
Om de beschikbare kaarten zo goed mogelijk onder de doelgroep te verdelen, wordt ook voorgesteld om 
slechts één kaart per instelling uit te reiken. 
 
Aangezien dit project gebaseerd is op de maatregelen waarin een voorontwerp van gewestelijke ordonnantie 
voorziet, zal de invoering van deze nieuwe parkeerkaart pas mogelijk zijn wanneer de uitvoeringsbesluiten, 
waarin met name de voorwaarden voor de afgifte van deze kaarten worden gepreciseerd, door de Regering 
worden goedgekeurd en in het gemeentelijk retributiereglement worden omgezet. 
 
 

 Kaart voor het personeel van schoolinstellingen 
 
Het voornoemde besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 voorziet in een specifieke 
categorie voor scholen en kinderdagverblijven (artikel 84, 3°). 
 
Meer in het bijzonder kunnen kaarten worden afgeleverd aan de onderwijsinstellingen die zijn gevestigd in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met name elke instelling, georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door een 
gemeenschap en publieke kinderdagverblijven of kinderdagverblijven die inkomensgerelateerde tarieven 
hanteren. 
 
Met het oog op een billijke verdeling van de beschikbare kaarten onder de beoogde instellingen wordt 
voorgesteld het aantal kaarten per instelling te beperken tot maximaal 33% van het actieve personeel, 
uitgedrukt in voltijdsequivalenten. 
 
Ten slotte zij erop gewezen dat verzoeken om parkeerkaarten door het hoofd van de instelling of zijn 
vertegenwoordiger moeten worden ingediend, en niet door de werknemer zelf, overeenkomstig 
bovengenoemde beschikking. De instelling die dergelijke kaarten wenst te verwerven, zal dus de aanvragen 
moeten centraliseren en tevens een school- of bedrijfsvervoerplan of een equivalent daarvan moeten 
voorleggen. Deze laatste motiveert het verzoek en stelt doelstellingen vast voor het rationaliseren van de 
verplaatsingen. 
 
Tarifering van de parkeerkaarten 
 
Momenteel worden de tarieven van de parkeerkaarten geregeld bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering van 18 juli 2013 betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten, zoals 
gewijzigd. Dit besluit stelt een minimumtarief vast voor elke soort kaart. 
 
Het tariferingsbeleid is een instrument om de hoeveelheid uitgegeven kaarten te beïnvloeden en om de 
aanschaf ervan door degenen met een reële behoefte te beperken. 
 
Momenteel behoren de tarieven voor de vrijstellingskaart "bewoner" tot de laagste in het Brussels Gewest 
(15 euro voor de eerste gezinskaart, 50 euro voor de tweede). Dit tarief zal worden verhoogd. 
 
Het tarief van de kaart voor professionelen die voor hun activiteit permanent een voertuig moeten 
gebruiken, zal worden vastgesteld overeenkomstig de uitvoeringsbesluiten van de verwachte nieuwe 
gewestelijke ordonnantie. 
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Het tarief van de kaart voor schoolpersoneel zal eveneens worden vastgesteld overeenkomstig de 
voornoemde ordonnantie van 18 juli 2013, zijnde een minimum van 75 euro per sector (indien de werknemer 
actief is in meerdere vestigingen die in verschillende sectoren zijn gevestigd). 
 
Om het risico te beperken dat de voor de laatste twee soorten kaarten vastgestelde quota worden bereikt, en 
dat een beroep moet worden gedaan op een wachtlijstsysteem, kunnen de tarieven in de loop van de tijd 
evolueren naar gelang van het aantal afgegeven kaarten, waarbij de prijs een ontmoedigend effect heeft op de 
aanschaf ervan. 
 
Om ervoor te zorgen dat de prijs van een parkeerkaart beter de impact weerspiegelt die een voertuig kan 
hebben op de openbare ruimte en op het parkeren in het bijzonder, zal bovendien een verhoging van het tarief 
worden vastgesteld naar gelang van de grootte van het voertuig.  
 
 
De tarieven zullen worden bepaald door de gemeenteraad, in het retributiereglement op het parkeren van 
motorvoertuigen op de openbare weg. 
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3. Fietsparkeren 
 

 Kort fietsparkeren  
De parkeeroplossingen voor fietsers promoten de fiets als stadsvervoermiddel, gaan fietsdiefstallen tegen en 
zorgen voor een betere organisatie van de voetpaden, ter wille van een comfortabele en veilige doorgang voor 
voetgangers. 
 
De gemeente opteerde voor een model in omgekeerde U-vorm, op aanraden van fietsersverenigingen en van 
het gewest. Eind 2016 waren er bijna 1.900 fietsplaatsen op de openbare weg. Het quotum van ten minste 2 
fietsplaatsen voor elke 20 autoplaatsen (d.w.z. één fietsbeugel voor elke 20 plaatsen) was reeds bereikt, en het 
quotum van maximaal 150 meter voetpad zonder fietsbeugel in een doorlopende stedelijke zone was bereikt in 
het noordelijke deel van Elsene, waar de dichtheid van woningen en activiteiten het hoogst is. 
 
In de periode 2018-2020 werden gemiddeld een dertigtal plaatsingsdossiers van fietsbeugels behandeld door 
de gemeentediensten, die telkens betrekking hadden op de plaatsing van 4 of 5 gegroepeerde beugels. 
 
Bovendien werden extra parkeerplaatsen aangelegd tijdens wegenvernieuwingsprojecten van de MIVB, het 
Gewest, de gemeente en Beliris. En de gewestelijke administratie Brussel Mobiliteit zorgt regelmatig voor 
nieuwe parkeerplaatsen op de wegen die ze beheert. 
 
Het is de bedoeling van de gemeente om elk kruispunt van het grondgebied geleidelijk van parkeerplaatsen te 
voorzien, zodat fietsers een overvloedig en leesbaar aanbod krijgen. Naast deze systematische aanpak zullen 
ook in de toekomst plaatsen worden ontwikkeld op ad hoc-basis, om aantrekkelijke polen (scholen, openbare 
plaatsen, enz.) uit te rusten of om tegemoet te komen aan een specifiek verzoek van een groep burgers, een 
bedrijf, een onderneming, enz. 
 
De gemeente zal ook parkeeroplossingen moeten zoeken en invoeren die aangepast zijn aan de evolutie van 
het gebruik, met name de sterke opmars van bakfietsen en deelvoertuigen. 
 

 Lang fietsparkeren 
 

De gemeente Elsene bevordert het gebruik van de fiets in plaats van gemotoriseerd stadsverkeer dankzij 
fietsparkeermogelijkheden. Lang fietsparkeren is bedoeld om het fietsgebruik voor de bewoners en de 
gebruikers van de wijk te vergemakkelijken door hen veilige en ergonomische parkeermogelijkheden aan te 
bieden. De voorkeur gaat uit naar inrichtingen buiten de openbare weg. 
 
De gemeente heeft een fietsabonnement in de parking Tulp en Flagey ingevoerd, voor de prijs van 5 EUR per 
maand, met toegang tot een beveiligd, met fietsbeugels uitgerust fietslokaal.  
 

 
Lokaal voor fietsabonnementen in de parking Tulp 

 
Grotere, overdekte fietsparkings zijn gelegen bij de ingang van NMBS-stations (station Brussel-Luxemburg, 
station Etterbeek) en metrostations (Troon, Naamse Poort).  
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Dit aanbod komt echter niet tegemoet aan de stijgende vraag van bewoners die thuis niet genoeg plaats 
hebben om hun fiets te stallen en vragen om een beveiligde ruimte buiten. 
Gemiddeld beschikken zo’n 30% van de gezinnen niet over ruimte om hun fiets te stallen, wat een rem zet op 
het gebruik van de fiets als dagelijks vervoermiddel. 
 
Fietsboxen 
 
De gemeente heeft besloten om fietsboxen ter beschikking te stellen van de bewoners. In deze boxen kunnen 
5 fietsen op een veilige manier worden gestald dankzij een elektronisch vergrendelingssysteem. 
 
De plaatsen zijn bedoeld voor fietsers die vaak de fiets als vervoermiddel gebruiken en die een reële behoefte 
hebben aan een parkeerplaats met toegangscontrole. 
 
De toewijzing van een parkeerplaats is afhankelijk van de anciënniteit van de aanvraag en de afstand tussen 
de woning van de gebruiker (of het aangegeven punt) en de parkeerplaats. Op enkele uitzonderingen na 
bedraagt deze afstand maximaal 200 meter. 
 
De jaarlijkse retributie voor het gebruik van een fietsbox bedraagt per plaats 60,00 EUR + een waarborgsom 
van 50,00 EUR. 
 
Sinds eind 2017 is het beheer van de fietsboxen in Elsene gedelegeerd aan parking.brussels, dat in 
samenwerking met de vzw Cyclo het platform Cycloparking heeft ontwikkeld, met de steun van het Europese 
EFRO-fonds. 
 
Parking.brussels neemt sinds 1 januari 2021 het volledige beheer van de parkeerplaatsen in Elsene en andere 
Brusselse gemeenten op zich en zorgt dus voor de registratie van de aanvragen, de verhuur en het 
regelmatige onderhoud van de infrastructuur. 
 
Tegelijkertijd heeft parking.brussels een aankoopcentrale voor de gemeenten opgericht, die de aankoop van 
nieuwe fietsboxen vergemakkelijkt. 
 
Dankzij de ontwikkeling van deze projecten heeft de gemeente de plaatsing van boxen kunnen versnellen, 
zodat er tegen eind 2021 54 zullen zijn. 
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Stand van zaken wat betreft het aanbod fietsboxen in Elsene - 12.04.2021 

 
De gemeente heeft zich ten doel gesteld een twintigtal fietsboxen per jaar te plaatsen om aan een snel 
groeiende vraag te voldoen. Begin 2021 waren er op het Cycloparking-platform 1.441 aanvragen voor 
beveiligde fietsparkeerplaatsen geregistreerd, waaronder 46 voor bakfietsen. 

De omvang van de vraag onderstreept de sterke groei van het fietsgebruik in Elsene, maar toont aan dat 
andere oplossingen moeten worden ontwikkeld als aanvulling op de installatie van boxen, die niet aan de 
volledige vraag kunnen voldoen. 

 

Bestaande fietsbox 
Geplande fietsbox (2021) 
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Stand van zaken wat betreft de vraag naar fietsboxplaatsen in Elsene – 12.03.2021 
 
 
Parkeren buiten de openbare weg 
 
De gemeente is voorstander van de ontwikkeling van voorzieningen buiten de openbare weg voor het publiek, 
door de ontwikkeling van beveiligde parkings op bepaalde gemeentelijke eigendommen. Het eerste project 
bevindt zich in het woongebouw in de Sans Soucistraat, dat 23 parkeerplaatsen biedt, beheerd door 
Cycloparking. Een tweede project is gepland voor het nieuw gebouwde gebouw in de Vandenbroeckstraat. 
 
Daarnaast ondersteunt en promoot de gemeente het project van parking.brussels, dat eigenaars van 
ongebruikte en afgesloten ruimtes (een garage, een berging, een schuur, ...) de mogelijkheid biedt om die met 
financiële steun om te vormen tot een beveiligde fietsenstalling, en om die te verhuren via het platform 
Cycloparking. 
 
Ten slotte ziet de gemeente erop toe dat elk vastgoedproject waarvoor een bouwvergunning wordt 
aangevraagd, voldoet aan de normen voor fietsparkeren, zowel wat de kwantiteit als wat de kwaliteit betreft, en 
tracht zij na te gaan welke mogelijkheden er zijn om verder te gaan dan het voorgeschreven minimum. 
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4. Voorbehouden parkeren  
 
Dit hoofdstuk beschrijft hoofdzakelijk de maatregelen rond voorbehouden parkeren die de gemeente heeft 
getroffen op de lokale wegen die ze beheert.  
 

 Parkeren van gemotoriseerde tweewielers 
 
De gemeente heeft 2 parkeerlocaties voorbehouden voor motorfietsen:  

- René Dubreucqstraat 33, nabij de ingang van het Atheneum Charles Janssens  
(6 motorfietsplaatsen over 10 m), 

- Amerikaansestraat 88, 
- Boondaalsesteenweg 424, 
- Klein-Zwitserlandplein 3. 

 
Deze maatregelen worden onder andere verwezenlijkt door een verkeersbord type E9i. 
 
Het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan vraagt de gemeenten echter 1 tot 3 motorfietsplaatsen per 200 
autoplaatsen te voorzien.  
 

 Aantal 
Motorfietsplaatsen 

Aantal 
autoplaatsen 

Aantal 
motorfietsplaatsen voor 

200 autoplaatsen 

Noorden van Elsene 6 7.446 0,43 

Westen van Elsene 6 4.533 0 

Zuiden van Elsene 10 4.438 0 

TOTAAL Elsene 22 16.417 0,27 

Doel voor Elsene 83 16.639 1 

 
In Elsene zou de naleving van de norm de aanleg van 61 extra motorfietsplaatsen inhouden, goed voor een 
tiental locaties.  
 
Motorfietsparkeerplaatsen zijn inderdaad geval per geval aangelegd, op plaatsen waar de aanwezigheid van 
motorfietsen het voetgangerscomfort dikwijls hindert en te veel in concurrentie komt met het fietsparkeren, of 
gewoon op plaatsen waar het moeilijk is om in de behoefte te voorzien vanwege de plaatsgesteldheid.  
 
Deze voorzieningen zijn hoofdzakelijk geplaatst in de delen van het grondgebied: 

- met een grote densiteit van woningen en activiteiten 
 (o.m. nabij de instellingen voor hoger onderwijs); 

- waar er ruimte is voor uitbreiding van trottoirs vrij van meubilair 
 
De gemeente zal meerdere nieuwe standplaatsen op korte en middellange termijn bestuderen.  
 
Maar er is geen nijpende behoefte aan motorfietsparkeerplaatsen in de minder drukke wijken van de tweede 
kroon van de gemeente. Daarom vraagt de gemeente Elsene om vrijstelling van de toepassing van de 
motorfietsparkeernorm op korte termijn.  
 

 Parkeren van deelauto’s 
 
Het eerste Actieplan Carsharing van de gemeente Elsene werd op 24 oktober 2013 door de gemeenteraad 
goedgekeurd. Dit Actieplan Carsharing voldoet aan de verplichtingen in het besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering (BHR) van 28 april 2016 tot wijziging van het besluit van 21 maart 2013 houdende de 
voorwaarden voor het gebruik van voorbehouden parkeerplaats aan operatoren van gedeelde motorvoertuigen.  
 
Dit Plan wordt bijgewerkt rekening houdend met de nieuwe inmiddels in gebruik genomen standplaatsen.  
 
Diagnose  

 
De gemeente Elsene beschikt op haar grondgebied over 62 parkeerplaatsen gereserveerd voor deelauto's. 52 
daarvan bevinden zich op gemeentelijke wegen, 7 op gewestwegen en 3 op privésites (ULB). 
 
Twee deelauto-operatoren volgens het "besloten kring"-principe zijn door het Gewest erkend, namelijk Cambio 
en Getaround. Beide operatoren zijn actief in Elsene, maar alleen Cambio heeft vaste stations. 
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Naam Adres Operator Plaatsen 

Terkamerenabdij Emile Duraylaan 1 Cambio 2 

Els Juliette Wytsmanstraat 1 Cambio 4 

Blyckaerts Raymond Blyckaertsplein 10  Cambio 4 

Boondaal-Station Woudlaan 52 Cambio 2 

Brugmann Georges Brugmannplein 11  Cambio 4 

Kastelein* Waterleidingsstraat 69 Cambio 4 

Begraafplaats Kroonlaan 431 Cambio 4 

Cocq Raadstraat 31 Cambio 4 

Flagey Eugène Flageyplein 22 - 28 Cambio 7 

Graux Charles Grauxplein 15 Cambio 4 

Ma Campagne Afrikastraat 3 Cambio 2 

Marie-José Derbylaan 3 Cambio 2 

Klein Zwitserland Klein-Zwitserlandplein 9 Cambio 3 

Sint-Adriaan Armand Huysmanslaan 178 Cambio 2 

Sint-Bonifaas Jules Bouillonstraat 10 Cambio 4 

Solbosch ULB Adolphe Buyllaan 87 Cambio 3 

Tenbosch Provooststraat 69  Cambio 2 

ULB  Adolphe Buyllaan 87 Cambio 3 

Oude Linde Grenadierslaan 16 Cambio 2 

Huidig netwerk van carsharingstations in Elsene (12.04.2021) 
(*Station wordt uitgebreid) 

 
De bedrijven Zen Car (elektrische voertuigen) en Ubeeqo, die vroeger actief waren, hebben hun activiteiten in 
het Brussels Gewest stopgezet.  
 
Naarmate de ontwikkelingsfasen vorderen, kan elke erkende exploitant bij de gemeente een verzoek indienen 
om parkeerplaatsen ter beschikking te stellen (elke exploitant van autodelen zal recht hebben op ten minste 2 
parkeerplaatsen per station).  
 
Het grootste carsharingstation ligt op het Flageyplein, met een capaciteit van 7 voertuigen. De andere zijn 
hoofdzakelijk kleine of middelgrote stations (tussen 2 en 4 voertuigen), midden in dichtbevolkte wijken en 
meestal vlak bij een strategische plaats in de gemeente (Kasteleinsplein, Begraafplaats van Elsene, …).  
 
Het netwerk is uitgebreid in het noorden, het zuiden en het westen van de gemeente.  
 
Streefdoel 
 
Het Gewest heeft voor Elsene tegen 2020 een streefdoel van 59 plaatsen gesteld. Dit doel is sinds 2017 
bereikt. Voorgesteld wordt te blijven werken aan een uitrolstrategie die rekening zal houden met de bestaande 
stations in de buurgemeenten en zo zal opgezet zijn dat elke bewoner op termijn beschikt over een station op 
minder dan 500 m van thuis.  
 
De standplaatsen zullen worden gekozen op basis van de analyse van de resultaten van de bestaande stations 
en zo dat rekening wordt gehouden met de volgende doelstellingen: 

- - de territoriale dekking van het netwerk van stations versterken  
- - het aantal beschikbare voertuigen versterken in de stations waar de vraag het grootst is 

 
Van de operatoren zal een inspanning worden gevraagd voor de promotie van creatie van overdekte stations.  
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Vrijevlootautodelen sinds 1 juni 2016 
 
Sinds 1 juni 2016 is in het Gewest een nieuwe vorm van autodelen toegelaten: vrijevlootautodelen (free floating 
carsharing).  
 
Bij deze dynamische wijze van autodelen kunnen gebruikers een voertuig ophalen en het daarna achterlaten 
op gelijk welke parkeerplaats in het Gewest of binnen een bepaalde perimeter. Alleen operatoren (d.w.z. 
dienstverleners van gedeelde motorvoertuigen) met een erkenning kunnen meedoen aan het systeem van 
vrijevlootautodelen. 
 
Verschillende bedrijven hebben geprobeerd zich in het Brussels Gewest te vestigen: DriveNow, Zipcar en 
Poppy. Alleen dit laatste is vandaag nog actief (per 12/04/2021). 
 
 

 Parkeren van taxi’s 
 
Een 60-tal plaatsen zijn voorbehouden voor taxi’s, verdeeld over 13 stations: 

 
Plaats Adres 

Waterleiding Waterleidingsstraat 116 

Brugmann Brugmannplein 

Kastelein Kasteleinsplein 27-28 

Flagey Flageyplein 

Lepoutre Louis Lepoutrelaan 1-7 

Luxemburg Luxemburgplein 

Marie-José Marie-Joséplein 7-8 

Montoyer Montoyerstraat 75 

Naamse Poort Marsveldplein 8-9 

Renaissance Parnassusstraat 16-18 

Solbos Solbossquare 1-2 

Spaak Paul Spaakstraat 14-16 

Stefania Stefaniaplein 8-12 

 
 
 

 Parkeren voorbehouden voor houders van een parkeerkaart voor  
personen met een handicap 

 
De gemeente zorgt zo goed mogelijk voor parkeerplaatsen voor mensen met een handicap bij alle publiek 
toegankelijke plaatsen (handelszaken, diensten, besturen, cultuur- en vrijetijdscentra, parken, …). 
De voorkeur gaat uit naar gebouwen die vlot toegankelijk zijn voor personen met een handicap. 
 
De gemeente antwoordt ook op gerechtvaardigde aanvragen om parkeerplaatsen voor te behouden  
nabij de woning of de werkplaats, onder andere wanneer: 

- de woning of de werkplaats noch over een garage, noch over een vlot toegankelijke privéparking beschikt; 
- de aanvrager over een voertuig beschikt of wordt vervoerd door een persoon die bij hem woont. 
 
Regelmatig wordt nagegaan of de plaatsen terecht voorbehouden zijn. Ze komen vrij wanneer dat niet meer 
gerechtvaardigd is. 
 
Er zijn vandaag 350 plaatsen voorbehouden voor personen met een handicap op gemeentelijke wegen en 46 
plaatsen op gewestwegen.  
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 Parkeren voorbehouden voor bepaalde voertuigcategorieën 
 

 Aantal stations 
gereserveerd 

op gemeentelijke 
wegen 

Diplomatiek korps 47 

Personen met een 
handicap 

350 

Politie 4 

A.E.P.-voertuigen 1 

Gemeentelijke 
voertuigen 

5 

Elektrische wagens 1 

Elektrische 
voertuigen (laden) 

6 

Gedeelde auto's 17 

Militaire voertuigen 1 

 
 

 Parkeren 15 minuten 
 
Er zijn parkeerplaatsen voorbehouden op gemeentelijke wegen voor kort parkeren. Plaatsen worden 
voorbehouden op gemeentelijke wegen voor kortparkeren, voornamelijk om de toegang te vereenvoudigen tot 
sommige kinderdagverblijven waarvoor een kiss-and-ride niet past (de volwassene is immers verplicht zijn 
voertuig te parkeren om de peuter naar het kinderdagverblijf te begeleiden).  
 

 Nabijheid 

Armand C. 
Campenhout(straat), 74 

Kinderdagverblijf 

College(straat) 1 Politiecommissariaat 

Kriekenbomen(straat) Kinderdagverblijf 

Nest(straat) 8 Kinderdagverblijf 

Vrede(straat) 33-35 Handelszaken  

Opper(straat) 48 Kinderdagverblijf 

 
 

 Leveringszones 
 
De leveringszones op gemeentelijke wegen zijn bedoeld om handelszaken, of al wie het nodig heeft, in staat te 
stellen goederen te laden of te lossen, dan wel personen te laten in- of uitstappen. Ze worden geval per geval 
aangelegd na een terreinstudie naar de algemene behoefte van de wijk. Op gemeentelijke wegen zijn er 
welgeteld 120.  
 

 Ter hoogte van Uurregeling 

Abdij(straat) Nr. 59 Ma-vr 8-17u 

Amerikaanse(straat) Nr. 61 Ma-vr 8-18u 

Aquaduct(straat) Nr. 84-90 Woe 10-21u (markt) 

Aquaduct(straat) Nr. 99-101 Ma-vr 10-12u 

Aquaduct(straat) Nr. 118 Ma-vr 8-18u 

Gewijde Boom(straat) Nr. 102 Ma-za 6-18u 

Gewijde Boom(straat) Tegenover nr. 21 Ma-vr 6-18u 

Gewijde Boom(straat) Nr. 8-10 Ma-za 8-18u 

Aarlen(straat) Nr. 18 Ma-vr 6-17u 

Atheneum(straat) Nr. 4 Ma-vr 7-17u 

Herfst(straat) Nr. 30-32 Ma-vr 7-17u 

Herfst(straat) Nr. 38 Gemeentelijke voertuigen 

Herfst(straat) Nr. 12-14 Ma-do 8-16u 
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Gustaaf Biot(straat) Nr. 14-16 Ma-vr 8.30 - 18 u. 

Boondaal(sesteenweg) Nr. 152 Ma-vr 7-18u 

Boondaal(sesteenweg) Nr. 260 Ma-za 9-18u 

Boondaal(sesteenweg) Nr. 272 Ma-za 10-18u 

Boondaal(sesteenweg) Nr. 320 
Ma-vr 10-14u en 
elke dag van 18 tot 22.30 
u. 

Maria van Bougondië(straat) Nr. 37 Ma-za 7-17u 

Maria van Bougondië(straat) Nr. 12 Ma-za 6-18u 

Brugmann(plein) Tegenover nr. 2 Vr 12-21u 

Adolphe Buyl(laan) Nr. 1 Ma-za 7-18u 

Adolphe Buyl(laan) Nr. 26-28 Ma-za 7-19u 

Adolphe Buyl(laan) Nr. 56-58 Ma-vr 8-18u 

Adolphe Buyl(laan) Nr. 102 Ma-za 7-12u 

Armand Campenhout(straat) Nr. 15-25 Woe 10-21u (markt) 

Armand Campenhout(straat) Nr. 74 
Ma-vr 7.30-10 u. 
en 15.30-18.30 u. 

Eugène Cattoir(straat) Nr. 15 Ma-vr 8-17u 

Kasteleins(plein) Volledig Woe 10-22u (markt)  

College(straat) Nr. 27 Ma-za 9-18u 

Raad(straat) Nr. 37 Ma-za 14-18u 

Gang(straat) Nr. 14-18 Ma-vr 7-17u Za 8-13u 

Kroon(laan) Nr. 470 Ma-vr 8.30-17 u. 

Kruis(straat) Nr. 1 Ma-za 7-14u 

Léon Cuissez(straat) Nr. 29 Ma-vr 8-17u 

Kuip(straat) Nr. 24 Ma-vr 8-18u 

Emile De Béco(laan) Nr. 22 
Ma-za 8.30-12 u. en 16-18 
u. 

De Stassart(straat) Nr. 12 Ma-za 7-18u 

Augustin Delporte(straat) Nr. 18 Ma-vr 8-20u 

De Meeus(square) 
langs het park tegenover nr. 8 tot 
22 

Di 10.30-21 u. 

Dam(straat) Nr. 33-37 Ma-za 11-17u 

Lakenwever(straat) Nr. 33 Ma 8-12u (15m) 

Dublin(straat) Nr. 24-26 Ma-vr 10-17u 

Edingburg(straat) Nr. 26 Ma-vr 9-16u 

Gulden-Sporen(laan) Nr. 15a Ma-vr 7-17u 

Kluis(straat) Nr. 55 Ma-vr 8.30-16 u. 

Zomer(straat) Nr. 44 Ma-vr 9-16u 

Zomer(straat) Nr. 89 Ma-vr 8-16.30 u. 

Fourmois(straat) Nr. 9 Ma-za 8.30-18 u. 

Godecharle(straat) Tegenover nr. 29 8-17h 

Goffart(straat) Nr. 38 Ma-vr 8.30-18 u. 

Goffart(straat) Nr. 58-60 Ma-vr 6:30-11u 

Goffart(straat) Nr. 89 Ma-vr 7-19u 

Goffart(straat) Nr. 79 Ma-za 7-12u 

Renbaan(laan) Nr. 142 Ma-za 7-13u 

Renbaan(laan) Nr. 152-154 Ma-vr 8-17u 

Renbaan(laan) Nr. 208 Ma-vr 8-17u 

Italië(laan) het 
Aan de pare kant, 80m voor de 
Oude-Lindesquare 

Do 11-21u (markt) 

Kerckx(straat) Nr. 11 Ma-za 7-18u 

Kindermans(straat) Nr. 1A Ma-za 9-17u 

Louis Lepoutre(laan) Nr. 109 Ma-zo 7-14u 

Lesbroussart(straat) Nr. 10-12 Ma-za 9-18u  
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Lesbroussart(straat) Nr. 28 
Ma-vr 7.30-12 u. 
en 14:30-19u 

Lesbroussart(straat) Nr. 76 Ma-vr 7-14u 

Gist(straat) Nr. 30-34 Woe-vr 12-15u 

Luikenaars(straat) Nr. 2 Ma-vr 6-16u 

Livorno(straat) 147 7-11u 

Londen(straat) Nr. 34 Ma-vr 9-12u 

Georges Lorand(straat) Nr. 20 Ma-za 10-18u 

Guillaume Macau(laan) Nr. 1 Ma-za 9-12u 

Malie(straat) Nr. 90 Ma-vr 7-18u 

Adolphe Mathieu(straat) Nr. 4 Ma-za 7-16u 

Lariksen(straat) Nr. 73 Ma-za 8-18u 

Lariksen(straat) Nr. 81-83 Ma-za 8-18u 

Mercelis(straat) Nr. 9-11 Ma-zo 10-20u 

Franz Merjay(straat) Nr. 29 Ma-vr 7-9u en 16-18u 

Nest(straat) Nr. 2 Ma-zo 7-16u 

Edelknaap(straat) Nr. 102 Ma-vr 9-17u 

Edelknaap(straat) Nr. 53 Ma-za 6.30-18 u. 

Edelknaap(straat) Nr. 12 
Ma-vr 12-17u 
Za 8-12u 

Vrede(straat) Nr. 29-31 Ma-za 9-15u 

Vrede(straat) Nr. 9-11 Ma-za 9-15u 

Koninklijke-Prins(straat) Nr. 64 Ma-vr 9-13u 

Pleister(straat) Nr. 57-63 Ma-za 9-17u 

François Roffiaen(straat) Nr. 7 Ma-vr 7-9u en 16-18u 

Jaargetijden(laan) Nr. 96 Ma-za 7-10u 

Sans Souci(straat) Nr. 43 Ma-vr 8-12u 

Sans Souci(straat) Nr. 126-128 Ma-vr 9-17u 

Sans Souci(straat) Nr. 125 Ma-vr 8-12u 

Solbosch(square) Nr. 26 Ma-za 9-18u 

Ernest Solvay(straat) Nr. 33-35 Ma-vr 8-17u 

Opper(straat) Nr. 38 Ma-vr 7-17u 

Notaris(straat) Nr. 24 Ma-vr 8.30-18 u. 

Tenbosch(straat) Nr. 90-92 Ma-vr 9-12u 

De Theux(straat) Nr. 81 9-18u 

Trier(straat) Nr. 40-48 Ma-vr 8-17u 

Tulp(straat) Nr. 16 Ma-za 7-16u 

Hogeschool(laan) Nr. 14-16 Ma-za 14-16u en 19-21u 

Vautier(straat) Nr. 48-54 Ma-vr 9.30u-17 u. 

Vergnies Nr. 4 Ma-za 10u-14u (12m) 

Viaduct(straat) Nr. 122 9-18h 

Oude-Linde(square) 
Van de Grenadierslaan tot de 
Armand Huysmanslaan 

Do 10.30-21 u. (markt) 

Oude-Linde(square) 
Van de Italiëlaan tot de 
Bosvoordsesteenweg  

Do 10.30-21 u. (markt) 

Visvijver(straat) Nr. 65 Ma-vr 7.30-18 u. 

Juliette Wytsman(straat) Nr. 3 Ma-vr 5-15u 

Juliette Wytsman(straat) Nr. 16 Ma-vr 9-17u 

 
 
Het retributiereglement biedt de gemeente de mogelijkheid om op sommige plaatsen een bijzondere 
controlemaatregel voor de parkeerzone in te voeren ter bevordering van de naleving ervan. In dat geval gaat 
het niet meer om een zone afgebakend met borden “parkeren - leveren toegelaten”, maar om borden “betalend 
parkeren uitgezonderd leveringen”. Bij parkeren is een forfaitaire retributie van 100,00 euro verschuldigd.  
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De gemeente Elsene heeft deze reglementering ten uitvoer gelegd in verschillende zones die in overleg met de 
betrokken plaatselijke actoren werden vastgesteld. Deze zones bevinden zich in de belangrijkste handelswijken 
van de gemeente. 
 

Baljuw(straat) Nr. 33-35 Ma-za 8.30-17 u. 

Baljuw(straat) Nr. 60-62 Ma-za 8.30-17 u. 

Baljuw(straat) Nr. 89-91 Ma-za 8.30-17 u. 

Simonis(straat) Nr. 45-47 Ma-za 8.30-17 u. 

Maria Malibran(straat) Nr. 7-11 Ma-vr 8-12u 

Maria Malibran(straat) Nr. 26-30 Ma-vr 10-15u 

Boondaal(sesteenweg) Nr. 471-473 Ma-vr 7-17 u. en Za 8.30-12 u. 

Boondaal(sesteenweg) Nr. 477-481 5-16u 

Kroon(laan) Nr. 471 Ma-vr 7-17 u. en Za 8.30-12 u. 

Kroon(laan) Nr. 496 Ma-vr 8.30-17 u.  

Kroon(laan) Nr. 297-299 Ma-vr 8.30-17 u.  

 
 

 Parkeren van vrachtwagens  
 
Volgens het besluit van 18 juli 2013 houdende het reglementaire luik van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan 
moet het parkeeraanbod voor vrachtwagens gelijk zijn aan 18% van het aantal strekkende kilometer wegennet 
toegankelijk voor vrachtwagens. Voor Elsene is dat zo’n 7 km en is de volgens de gewestnorm voor te 
behouden zone gelijk aan 261 autoplaatsen. 
 
 

 
 
 
Dit cijfer lijkt overschat en lijkt niet te kloppen met de realiteit op het terrein. Het heeft geen zin om 
parkeerruimte voor vrachtwagens voor te behouden die niet overeenstemt met de vraag. Daarom vraagt de 
gemeente Elsene een vrijstelling om de norm niet toe te passen. De aanvraag om vrijstelling neemt de vorm 
aan van een microstudie naar parkeren van vrachtwagens. Ze is opgenomen in de eerste versie van het 
Gemeentelijk Parkeeractieplan van 2016.  
 
Sindsdien zijn bij de gemeente klachten ingediend over hinderlijk parkeren van vrachtwagens in de 
Bosvoordsesteenweg. De gemeente heeft maatregelen genomen om dat te verhelpen en bij Brussel Mobiliteit 
aangeklopt om een voor het parkeren van vrachtwagens voorbehouden ruimte in te richten.  
 
 
 



Ontwerp van Gemeentelijk Parkeeractieplan - Gemeente Elsene – Juni 2021 

  

 
De gemeente Elsene oordeelde dat de geschiktste plaats op Elsens grondgebied om vrachtwagens te 
parkeren, de Pleinlaan is: 
 

- Parkeren is er niet gereglementeerd. 
- De parkeerdruk is er laag en er zijn plaatsen beschikbaar. 
- De plaats wordt al gebruikt om te parkeren door vrachtwagens, o.m. door de voertuigen van  

het circus dat elk jaar neerstrijkt op het Flageyplein; 
- Goede openbaarvervoerverbinding (tramlijnen van de middenring) 

 
Brussel Mobiliteit kreeg de opdracht er permanent parkeren voorbehouden voor vrachtwagens in te richten.  
 
Momenteel is 350 meter openbare weg bestemd voor parkeren van vrachtwagens tijdens de wekelijkse 
markten (Kasteleinsplein, Flageyplein en Oude-Lindesquare). Buiten het kader daarvan werden geen klachten 
of aanvragen ingediend bij de gemeente.  
 
 

 Parkeren van autocars en kiss-and-ride 
 
30 parkeerplaatsen zijn speciaal voorbehouden voor autocars op de gemeentelijke wegen. Meestal is dat rond 
scholen zodat schoolbussen kunnen stoppen bij scholen. In de meeste gevallen dienen ze ook als kiss-and-
ride vóór en na school. De maatregel krijgt concrete vorm door een specifiek bord dat ter informatie wordt 
geplaatst.  
 
Er zijn ook een aantal voorbehouden autocarplaatsen ter hoogte van sport-, cultuur- of activiteitencentra: nl. 
nabij het gemeentelijk stadion, het Kindermuseum en een groot hotel van de Europese wijk in de vorm van een 
kiss-and-ride voor autocars. 
 

 Ter hoogte van Aanduiding 

Amerikastraat Nrs. 134A-136 Schoolbus 

Boondaalsesteenweg Nr. 61 Schoolbus 

Boondaalsesteenweg Nrs. 212-216 Schoolbus 

Boondaalsesteenweg Nrs. 218-220 Schoolbus 

Boondaalsesteenweg Nrs. 623-643 Schoolbus 

Burgemeesterstraat Nr. 15  

Cansstraat Nrs. 14-18 Schoolbus 

De Bécolaan (Emile) Nr. 57 Schoolbus 

De Wittestraat (Alphonse) Nr. 29 / 

Elizastraat Nrs. 96-98 Schoolbus 

Grenadierslaan Tussen nr. 4 en nr. 6 Schoolbus 

Grenadierslaan (Gen.) Dossin de Saint-Georgeslaan Schoolbus 

Gulden-Sporenlaan Nr. 16 School 

Huysmanslaan (Armand) Nr. 25 / 

Italiëlaan Simoneaustraat Schoolbus 

Kriekenbomenstraat Tegenover nr. 16 Eekhorentjesbrodenlaan / 

Kruisstraat Nr. 26 Schoolbus 

Kruisstraat Nr. 40 Schoolbus 

Ooienstraat Tegenover nr. 79 Schoolbus 

Parnassusstraat Tegenover nrs. 34-38 / 

Renbaanlaan Nrs. 178-180 Schoolbus 

Renier-Chalonstraat Nr. 14 Schoolbus 
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Ter Kamerenboslaan Nrs. 177-179 / 

Ter Kamerenboslaan Nrs. 211 Schoolbus 

Washingtonstraat Nr. 35 Schoolbus 

Waterleidingstraat Nr. 161 Schoolbus 

Werystraat Nr. 8A Schoolbus 

 
 
De bus- en kiss-and-ride-plaatsen worden al naargelang de vraag aangelegd en geval per geval bekeken, 
rekening houdend met de bijzondere kenmerken van het terrein.  
 
 

 Oplaadpunten voor elektrische voertuigen 
 
De plaatsing van elektrische oplaadstations op de weg wordt verzorgd door het Gewest, dat op 19 oktober 
2018 een dienstenconcessie heeft verleend aan de firma Total (ex-Pit Point) voor de levering, plaatsing en 
exploitatie van oplaadstations. 
 
De concessiehouder heeft het exclusieve recht om de elektrische oplaadstations te plaatsen tot 18 oktober 
2021, en kan deze laadpalen exploiteren tot 18 oktober 2028. 
 
In het kader van deze concessie worden in Elsene 5 laadpalen geplaatst op gemeentelijke wegen en 2 op 
gewestwegen. 
 
Om de aanvragen voor de installatie van oplaadstations op het grondgebied van Elsene te omkaderen, heeft 
het gemeentebestuur op 15 december 2020 een strategie goedgekeurd voor de installatie van 
oplaadstations voor elektrische voertuigen. In deze strategie wordt een reeks inplantingscriteria vastgesteld 
waarop de administratie haar analyse van de aanvragen baseert. 
 
De doelstelling van de gemeentelijke strategie om in te spelen op de ontwikkeling van de elektrische 
automobiliteit moet deel uitmaken van een globale visie op de schaal van het gemeentelijk grondgebied, en 
mag niet kaderen in een antwoord per geval op individuele verzoeken. 

 
De inplantingsprincipes zijn de volgende: 

 De laadpalen worden over het grondgebied verspreid met het oog op een netwerk/territoriale 
dekking. 

 De wijken met de hoogste waargenomen of geraamde vraag worden het eerst uitgerust. 

 Het netwerk houdt rekening met de bestaande laadpalen (netwerk voor het delen van elektrische 
auto's op de openbare weg, laadpalen in openbare parkings, laadpalen in benzinestations, ...) met 
de bedoeling het Gewest er toe aan te zetten om een geïntegreerd aanbod te ontwikkelen en de 
voorkeur te geven aan gebruik buiten de openbare weg, om de openbare ruimte te vrijwaren. 

 Laadstations zijn weinig flexibele elementen (montage/demontage is duur). De exploitatie is gepland 
voor 10 jaar. De locaties zijn daarom van meet af aan gepland met het oog op de middellange 
termijn. 

 Locaties langs specifieke gevels, handelszaken of erfgoedelementen moeten worden vermeden. 

 Locaties langs gewestwegen genieten de voorkeur. 

 Locaties op middelgrote assen genieten de voorkeur (om te voorkomen dat er toegangsverkeer 
ontstaat in een lokale straat of een zone met beperkt verkeer, en tegelijk een toegankelijk netwerk te 
bieden voor zowel bewoners als bezoekers). 
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Deze principes kunnen worden vertaald in concrete criteria zoals: 
 
Bepalende criteria (waaraan in alle gevallen moet worden voldaan - met door het College goedgekeurde 
uitzonderingen): 

 Een afstand van 500 meter tussen elke laadpaal; 

 Evenwichtige dekking van het grondgebied van de gemeente, zoals aangegeven op de kaart 
hieronder; 

 Het netwerk van bestaande laadpalen, met inbegrip van de  
laadpalen buiten de openbare weg (b.v. parking Flagey, parking 2 Poorten enz.); 

 Op gewestwegen; 

 Op straatniveau moet worden vermeden dat voetgangers, PBM's en fietsen worden gehinderd. 
 
Voorkeurcriteria (indien mogelijk): 

 Inaanmerkingneming van de op charge.brussels geregistreerde aanvragen als indicator van de 
vraag, wat niet betekent dat één enkele aanvraag de automatische installatie van een laadpaal 
rechtvaardigt (zie netwerklogica); 

 Plaatsing van de laadpaal voor een blinde muur, langs een plein of een park, voor een 
achteruitbouwstrook, in een middenberm, ... 

 Vermijden van uiteinden van straten waar er "concurrentie" wordt vastgesteld tussen 
mobiliteitsdiensten (fietsbeugels, leveringszones, Cambio-stations, fietsboxen, drop-off zones, PBM-
plaatsen, Villo, enz.) 

 
Deze criteria beantwoorden aan de thans vastgestelde uitdagingen. Zij zullen evolueren naargelang van de 
ontplooiing van de laadpalen op gewestelijke schaal en op grond van de lokale uitdagingen voor Elsene. 
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Ontwikkeling van het netwerk van elektrische oplaadstations in Elsene 

Bestaande 
Voorgestelde loc. 

Oplaadstations 

Afstand 

MWS Auto 

PLUS 
COMFORT 
 

Gewestweg 
 

Gemeentegrens 
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5. Acties ter bevordering van parkeren buiten de openbare weg 
 
In het kader van het Gemeentebeleid ter herkwalificatie van de openbare ruimte komen er  
herinrichtingsprojecten.  
 
Die projecten, evenals de meeste openbareruimteprojecten, hebben over het algemeen een impact, hoe 
beperkt ook, op het aantal parkeerplaatsen. Die impact houdt vooral verband met de toepassing van de 
normen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor de veiligheid van voetgangers 
(trottoirbreedtenormen, zichtbaarheid van de voetgangersoversteekplaatsen, …).  
 
De gemeente schenkt aandacht aan deze aangelegenheid en ontwikkelt projecten ter bevordering van 
parkeren buiten de openbare weg: enerzijds het beheer van 2 openbare gemeenteparkings, anderzijds de 
totstandbrenging van partnerschappen voor een rationeel gebruik van de bestaande privéparkings. 
 
Het zijn gerichte projecten, niet bedoeld om alle bestaande knelpunten uit de wereld te helpen.  
 
Openbare gemeenteparkings 
 
De gemeente Elsene heeft 2 parkings:  

- De parking Tulp (Tulpstraat 41) wordt rechtstreeks beheerd door de gemeente. 
Ze biedt 500 plaatsen voor roterend parkeren of abonnees. 

- Parking Flagey (Eugène Flageyplein) wordt beheerd via concessie door de vennootschap Vinci Park  
voor rekening van de gemeente. De parking biedt 186 plaatsen voor  
roterend parkeren of abonnees. 

 
Privéparkings ter beschikking buiten openingsuren 
 
De gemeente Elsene heeft partnerschappen ontwikkeld met de privésector om het gebruik van de 
bestaande parkings (supermarkten, bedrijven, …) optimaal te rationaliseren, o.m. via belastingvoordelen. 
Het is de bedoeling het gebruik van deze parkings buiten de kantoor-/openings-/schooluren aan te 
moedigen. Doelstellingen: 

- groter parkeeraanbod voor de bewoners;  
- méér beschikbare parkeerplaatsen, m.n. voor horecaklanten. 

Het toegangsbeheer van de parkings wordt in elk geval overgedragen aan een privébeheerder.  
 
Vandaag is het economische model van "parksharing" goed ontwikkeld en verschillende gespecialiseerde 
actoren in de particuliere sector voeren projecten uit, zonder dat de gemeente proactief hoeft op te treden. 
Fiscale stimuleringsmaatregelen zijn in dit verband niet langer relevant. 
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HOOFDSTUK 5 – UITVOERING 
 
De in Hoofdstuk 4 besproken de verandering van de gereglementeerde zones is gepland voor het voorjaar 
2022. 
 
 
1. Reglementering  
 
De gemeenteraad zal de reglementen goedkeuren die nodig zijn ter uitvoering van het plan: 

- retributiereglement op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg; 
- aanvullend algemeen reglement betreffende de politie over het wegverkeer op gemeentewegen. 

 
 
2. Verkeersborden 
 
Ter aanduiding van de gereglementeerde parkeerzones worden over het algemeen zonale verkeersborden 
geplaatst conform het verkeersreglement: het begin van de zone wordt aangeduid met blauwe 
verkeersborden "Zone P" of “P”, voorzien van het logo met de parkeerschijf of het woord “betalend”. De 
blauwe zones zijn bovendien ter informatie aangegeven door een wegmarkering. 
 
 
3. Controlemiddelen 
 
De retributie kan noch met een boete, noch met een belasting worden gelijkgesteld. De controleurs kunnen 
hun taak dus uitoefenen zonder beëdigd te zijn. 
 
Tussen 2009 en 2014 was het beheer van het gereglementeerd parkeren, waaronder de controle op de 
openbare weg en de inning van de retributies, via een concessie van openbare dienst overgedragen aan 
Vinci Park, een gespecialiseerd privébedrijf. Sinds 1 april 2019 is de parkeercontrole bij beslissing van de 
gemeenteraad, bij overeenkomst overgedragen aan het Gewestelijk Parkeeragentschap, overeenkomstig de 
ordonnantie van 22 januari 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid (gewijzigd op 20 juli 2016). 
Het agentschap parking.brussels heeft deze taken overgenomen na afloop van de 10-jarige concessie voor 
openbare dienstverlening die was verleend aan het privébedrijf Vinci Park (thans Indigo en Streeteo). 
 
Na de in 2018 doorgevoerde dematerialisering van de parkeerkaarten, die meer comfort voor de burger 
bracht op het vlak van de afgifte van de kaart (onlineprocedure), werd bij de delegatie naar parking.brussels 
in 2019 een nieuw controlemiddel ingevoerd ("scan car"), waardoor ook de tariefmelding op de voorruit 
verdween, die systematisch per post wordt verstuurd. De parkeermeters, die het einde van hun levensduur 
hebben bereikt, zijn ook veranderd en aangepast aan het gebruik van de scan car, waarvoor bij de betaling 
een kenteken moet worden ingevoerd. Dit kenmerk maakt het ook overbodig om een bewijs van betaling 
achter de voorruit aan te brengen. 
 
De toepassing van deze nieuwe controle-instrumenten is bedoeld om de controlecapaciteit en de 
doeltreffendheid van die controle te vergroten. Hoewel deze nieuwe technologieën aanvankelijk met enkele 
kinderziekten te kampen hadden, beginnen zij nu hun potentieel te tonen en krijgt parking.brussels die ze nu 
geleidelijk aan onder de knie. 
 
4. Betalingswijzen aan de parkeerautomaat  
 
De parkeerautomaten die in 2019 werden geplaatst door parking.brussels zijn voorzien op de volgende 
betalingswijzen: juist bedrag met muntgeld (op ongeveer een derde van de parkeerautomaten) en 
elektronische betaalkaartlezer. 
 
Tegelijkertijd worden mobiele toepassingen ontwikkeld waarmee kan worden betaald zonder naar een 
parkeerautomaat te gaan. Er zijn er momenteel een tiental. 
 
 
 
 

http://www.vincipark.be/ixelles
http://www.vincipark.be/ixelles
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5. Kosten-batenanalyse na uitvoering van het Plan  
 
De belangrijkste uitdaging van dit parkeerplan is het feit dat zones die momenteel blauw of niet-
gereglementeerd zijn, worden veranderd in groene zone. Deze omschakeling naar een betalende zone 
betreft enkele duizenden parkeerplaatsen. Sommige grijze zones worden ook uitgebreid, en hun tarieven 
zullen stijgen om te voldoen aan de gewestelijke regelgeving. 
 
Verwacht wordt dat deze maatregelen extra inkomsten zullen genereren, hetgeen wordt bevestigd door de 
financiële prognose die door parking.brussels werd opgesteld. 
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HOOFDSTUK 6 – CONCLUSIES 
 
Sedert de invoering in 2009 is het Parkeerplan van de gemeente Elsene alsmaar mee geëvolueerd met de 
veranderingen en de uitdagingen in de stad (toegankelijkheid, levenskwaliteit, …). Het is niet meer beperkt 
tot de autoparkeerproblematiek, maar staat ook stil bij fietsparkeren, leveringen, toegang van schoolbussen, 
autodelen, parkeren van personen met een handicap, het opladen van elektrische voertuigen,… Allemaal 
onontbeerlijke hulpmiddelen voor de goede werking van het stadsleven.  
 
Het Plan is aangepast aan de verplichtingen van de gewestelijke overheden, waarbij de getroffen 
maatregelen zo veel mogelijk rekening houden met de realiteit op het terrein in de wijken voor bewoners, 
handelaars, werknemers, gebruikers, bezoekers, …  
 
Het Plan wil ook coherent zijn met het beleid in de aangrenzende gemeenten van Elsene. 
In dat opzicht is de openbare raadpleging in het kader van dit Plan de gelegenheid om zeker te zijn van die 
coherentie op lokaal en intergemeentelijk niveau. 
 
De resultaten van het Parkeerplan van Elsene zijn zichtbaar op het terrein in bezettingspercentages die 
schommelen tussen 70 en 84% afhankelijk van het tijdstip van de dag. Tussen 2014 en 2019 is de 
bezettingsgraad van de parkeerplaatsen op de openbare weg in Elsene trouwens gedaald met 10% 
overdag, en met 8% 's nachts. Die resultaten worden gehaald dankzij een efficiënte controle en een strategie 
ter beperking van de parkeerkaartcategorieën.  
 
Het Gewestelijk Parkeerplan wordt binnenkort bijgewerkt. Elsene heeft een officieel advies uitgebracht over 
het voorontwerp van verordening dat momenteel in voorbereiding is en waarmee wordt beoogd een 
antwoord te bieden op de nieuwe problemen die worden waargenomen. 
 
In dit kader verzoekt de gemeente Elsene de gewestelijke overheden zich ervan te vergewissen dat 
het volgende Gewestelijk Parkeerplan geen afbreuk doet aan de efficiëntie van haar Parkeerplan.  
 
Het is de bedoeling de gemeente Elsene de voortzetting te garanderen van haar doeltreffend beleid, met 
name op het gebied van de parkeerkaarten, en haar tevens in staat te stellen de nodige maatregelen te 
nemen om in te spelen op de ontwikkeling van het gebruik en de vraag. 
 
Ten slotte moet de vereenvoudiging en harmonisatie van de parkeerplannen een hoofddoelstelling blijven. 
Om dit doel te bereiken, zal goed overleg met de buurgemeenten nodig zijn. 
 
 
Samenvatting 
 
De belangrijkste maatregel van het Gemeentelijk Parkeeractieplan 2021 bestaat in de invoering van een 
groene zone over een groot deel van de gemeente, naast een aangepaste grijze zone, om het parkeerplan 
in zijn bovengemeentelijke context te harmoniseren, de gereglementeerde zones binnen de gemeente te 
vereenvoudigen en een antwoord te bieden op bepaalde lokale problemen, zoals de verschuiving van het 
parkeren naar zones waar niet moet worden betaald. Er worden ook nieuwe rode zones voorgesteld, en in 
het zuiden van de gemeente wordt een blauwe zone gehandhaafd.  
 
Wat de parkeerkaarten betreft, wordt voorgesteld het aantal parkeerkaarten "bezoeker" die per persoon 
kunnen worden uitgereikt, uit te breiden om de parkeermogelijkheden te verruimen voor personen die niet 
over een andere kaart beschikken. Een nieuw type kaart wordt ook aangeboden aan professionelen die voor 
hun activiteit permanent een voertuig moeten gebruiken, alsmede aan schoolpersoneel, binnen bepaalde 
quota. 
 
Ten slotte stelt het Plan ambitieuze doelstellingen voor wat het fietsparkeren, de fietsboxen en het parkeren 
voor autodelen betreft.  


