Parkeren in Brugge vanaf 16 februari 2017.
Volg je les aan SNT in de Arsenaalstraat en parkeer je tijdens de les met een
SNT-aftelkaart in de ondergrondse Parking Katelijne op 200 m van SNT, dan
verandert er voor jou niets. Enkel wanneer je bovengronds in de binnenstad van
Brugge en enkele aangrenzende zones parkeert, is het onderstaande voor jou
misschien van toepassing.
Goedkoop parkeren: in de betaalparking Katelijne (250 plaatsen) aan Ibis/Novotel
tegen cursistentarief van € 0,312/uur. Aftelkaarten van € 10,00 zijn op het SNTsecretariaat te koop.

Op 16 februari 2017 start een nieuwe wijze van
bovengronds parkeren in de Brugse binnenstad.
Wat wijzigt er? De binnenstad wordt voortaan één grote bewonerszone. De blauwe zone
verdwijnt er.
In bepaalde straten in de deelgemeenten grenzend aan de binnenstad wordt een blauwe zone
ingevoerd op wandelafstand van de binnenstad.
Bewoners van zowel de binnenstad als de blauwe zone in de deelgemeenten kunnen een gratis
digitale parkeervergunning aanvragen.
Ook voor CURSISTEN van de binnenstad komt er een nieuw parkeersysteem.
Voor wie les volgt in het volwassenenonderwijs in de binnenstad is er een apart tarief
voorzien (maar zie ook helemaal bovenaan deze pagina voor het uitzonderlijke SNTcursistentarief van 10 euro voor 32 uur parkeren in parking Katelijne). Je kan voor een
bedrag van 5 euro per dag bovengronds parkeren in de binnenstad van 9 u. tot 20 u., elke dag
van de week waarop je les hebt.

HOE AANVRAGEN?
Waar?
 In de parkeerwinkel in het Huis van de Bruggeling
Meebrengen
 Identiteitskaart
 Kentekenbewijs van het voertuig
 Een bewijs van de instelling van het volwassenenonderwijs waar je les volgt, met de
vermelding van het tijdstip en de duur van je cursus.
Bedrag
 5 euro per dag (van 9 u. tot 20 u., elke dag van de week).
Opmerking
 Dit cursistentarief is enkel geldig in de binnenstad.
 Het tarief is geldig op de dagen waarop de cursus plaats heeft.
 De registratie van de nummerplaat in de parkeerwinkel is slechts eenmalig per cursus,
daarna hoef je enkel je nummerplaat in te geven aan de parkeerautomaat. Je krijgt
geen ticket, enkel een betalingsbewijs. De controle gebeurt via
nummerplaatherkenning.
Alternatieven voor cursisten met lesplaats Langerei 26 of Ganzenstraat 12
Volg je les in de Ganzenstraat, kan je ook gebruik maken van de parking Katelijne. De
wandelafstand tussen Katelijneparking en de Ganzenstraat is +/- 15 minuten.
Wegbeschrijving op onze nieuwe website:
http://snt.be/centrum/lesplaatsen/brugge-ganzenstraat
Volg je les in de Langerei, kan je gebruik maken van de gratis parkeerplaatsen langs de Ring
ter hoogte van Fort Lapin. De wandelafstand tussen Fort Lapin en de Langerei 26 is +/- 15
minuten. Wegbeschrijving op onze nieuwe website:
http://snt.be/centrum/lesplaatsen/brugge-langerei
Alles over parkeren in Brugge.

