
 

Aanvraag tijdelijk parkeerverbod 
Verhuizen, het leveren van meubels, een container plaatsen, een hoogtewerker gebruiken… er zijn veel 

redenen om een parkeerplaats even vrij te houden. Vanaf 1 januari 2016 moet u dit aanvragen bij de stad 

Antwerpen en niet langer bij de politie.  

Wie een parkeerplek vrij wil houden, heeft hiervoor een toelating van de burgemeester nodig, ook als dit geen 

hinder oplevert voor het doorgaand verkeer. Om de wildgroei aan parkeerverbodsborden in de stad tegen te 

gaan, kunnen parkeerverboden vanaf 1 januari enkel nog aangegeven worden met borden van de stad. Eigen 

borden plaatsen mag niet meer. 

Een tijdelijk parkeerverbod brengt ook hinder met zich mee: er zijn minder vrije parkeerplaatsen, mogelijk is er 

verkeershinder,… Zeker als niemand de ingenomen (parkeer)plek dan gebruikt, leidt dit wel eens tot frustraties. 

Om te zorgen dat er niet te veel parkeerplaatsen worden ingenomen, vraagt de stad Antwerpen een vergoeding. 

De prijs hangt af van hoeveel ruimte u wilt innemen en voor welke periode. 

Tarief 

Een eenvoudig parkeerverbod kost 49 euro. Hiervoor krijgt u een toelating voor 

 OF maximaal 24 meter (4 parkeerplaatsen) gedurende twee aaneensluitende kalenderdagen op één 

adres 

 OF maximaal 24 meter (4 parkeerplaatsen per adres) gedurende één kalenderdag op twee adressen 

 OF maximaal 18 meter (3 parkeerplaatsen per adres) gedurende één kalenderdag op drie adressen. 

Meer ruimte nodig? Per 6 meter (1 parkeerplaats) extra komt er 3 euro/dag bij. 

Meer tijd nodig? Per extra kalenderdag komt er 3 euro bij. 

U kan online betalen (met een kredietkaart) of via een bankoverschrijving, op het moment van uw aanvraag. 

Parkeerverbod aanvragen 

Wie online betaalt, kan een parkeerverbod aanvragen tot zes werkdagen voor de start van het parkeerverbod. 

Wie voor een overschrijving kiest moet rekening houden met 10 werkdagen. 

Een aanvraag indienen kan hier. U kan inloggen met uw A-profiel. 

Nog geen A-profiel? Maak er dan hier een aan. 

Problemen bij het inloggen? De tool werkt het best met safari firefox en google chrome. Lukt dit ook niet, kan u 

mailen naar de dienst tijdelijke verkeerssignalisatie: tijdelijke.verkeerssignalisatie@stad.antwerpen.be.  

 

Wilt u een aanvraag doen voor een parkeerverbod dat nog in 2015 start? Dan kan dit nog via de politie. 

Wilt u een busstrook of bushalte vrijhouden, of hindert uw aangevraagde parkeerverbod het openbaar vervoer? 

Vraag dan eerst een akkoord van De Lijn. Dit kan bij Luc Le Bruyn of Evert Driesens. Dit advies kan u als bijlage 

bij uw aanvraag voegen. 

Wanneer uw aanvraag goedgekeurd wordt, ontvangt u de toelating in uw mailbox en plaatst de stad 

tijdig de nodige verkeersborden. 

Laden en lossen in een autovrije zone 

http://parkeerverbod.antwerpen.be/request/form
http://www.antwerpen.be/nl/register?fromurl=https:%2F%2Fwww.antwerpen.be%2F
mailto:tijdelijke.verkeerssignalisatie@stad.antwerpen.be?subject=inlogproblemen%20aanvraagtool%20tijdelijk%20parkeerverbod
http://www.politieantwerpen.be/dienstverlening/aanvraag-parkeerverbod-0
mailto:luc.lebruyn@delijn.be?subject=tijdelijk%20parkeerverbod%20met%20hinder%20voor%20OV
mailto:evert.driesens@delijn.be?subject=tijdelijk%20parkeerverbod%20met%20hinder%20voor%20OV


Materiaal uitladen om werken uit te voeren, winkels bevoorraden,... In een autovrije zone mag u niet 

binnenrijden of stilstaan zonder uitdrukkelijke toelating. Deze toelating is gratis als u de aanvraag grondig 

motiveert. Aanvragen kanvia deze link. 
 

http://parkeerverbod.antwerpen.be/request/form

