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De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het decreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, in het bijzonder op het artikel 42 §3, artikel
43 §2, 15° en artikel 253 §1;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en de bekostiging van verkeerstekens, aangevuld bij het decreet van 9 juli 2010 betreffende de
invordering van parkeerheffingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 november 2009, en latere wijzigingen, houdende de
vaststelling van de politieverordening op het wegverkeer;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 april 2015 houdende de hervaststelling nr. 6 van de
gemeentelijke retributie op het straatparkeren;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2015 betreffende de aanpassing regime betalend
parkeren in de Zoutelaan - goedkeuring stratenlijst;
Overwegende dat de groene zone uitgebreid wordt naar de Rijkswachtlaan, Bosmannenstraat,
Hazegrasstraat en de Nieuwe Hazegrasdijk;
Overwegende dat deze straten net buiten de parkeerzone vallen (betalend parkeren), waardoor er veel
mensen hun auto hier onbeperkt komen parkeren en hinder veroorzaken voor de buurtbewoners;
Overwegende dat het retributiereglement alsook de stratenlijst dienen aangepast te worden;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
BESLUIT :
Artikel 1.
Ten voordele van de gemeente Knokke-Heist wordt een retributie geheven op het parkeren op de
parkeerplaatsen waar de beperking van de parkeertijd geregeld is overeenkomstig artikel 27.1 -27.3 van

het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg , hierna genoemd de Wegcode:
a) in zones met beperkte parkeertijd (blauwe zones);
b) op de openbare weg met blauwe zone reglementering;
c) in zones betalend parkeren;
d) op de openbare weg waar betalend parkeren van toepassing is.

HOOFDSTUK 1. PARKEREN IN ZONES MET BEPERKTE PARKEERTIJD (BLAUWE ZONES) EN OP
DE OPENBARE WEG MET BLAUWE ZONEREGLEMENTERING.
Art. 2.
De retributie “tarief blauwe zone” is van toepassing in zones met beperkte parkeertijd (blauwe zones) en
op de openbare weg met blauwe zonereglementering zoals bepaald in artikel 27.1 en 27.2 van de
Wegcode en zoals vastgelegd in de aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer.
Art. 3.
Blauwe zone 1 = zone maximum vier uur
Parkeren is gratis voor de duur van vier uren of zoals aangebracht op de signalisatie, op voorwaarde dat
de bestuurder de richtlijnen inzake het gebruik van de parkeerschijf naleeft, zoals bepaald in artikel 27.1
van de Wegcode. Gemeentelijke parkeerkaarten zijn toegelaten.
Blauwe zone 2 = omgeving ziekenhuis en centrum Westkapelle = zone maximum één uur
Parkeren is gratis voor de duur van één uur of zoals aangebracht op de signalisatie, op voorwaarde dat
de bestuurder de richtlijnen inzake het gebruik van de parkeerschijf naleeft, zoals bepaald in artikel 27.1
van de Wegcode. Gemeentelijke parkeerkaarten blauwe zone 2 zijn toegelaten in omgeving ziekenhuis.
Blauwe zone 3 = parkings (Stormmeeuw, Laguna, CC Scharpoord, kerkplein Heist, kerkplein
Duinbergen, kerkplein Knokke, Olivier, Schutters) (=donkerblauwe zone op parkeerplan).
Parkeren is gratis voor de duur van vier uren of zoals aangebracht op de signalisatie, op voorwaarde dat
de bestuurder de richtlijnen inzake het gebruik van de parkeerschijf naleeft, zoals bepaald in artikel 27.1
van de Wegcode. Gemeentelijke parkeerkaarten zijn niet toegelaten, behoudens wat bepaald is in artikel
21, 22 en 23.
Blauwe zone 4 = omgeving stadhuis A. Verweeplein = zone maximum 30 minuten
Parkeren is gratis voor de duur van 30 minuten of zoals aangebracht op de signalisatie, op voorwaarde
dat de bestuurder de richtlijnen inzake het gebruik van de parkeerschijf naleeft, zoals bepaald in artikel
27.1 van de Wegcode. Gemeentelijke parkeerkaarten zijn niet toegelaten, behoudens wat bepaald is in
artikel 21, 22 en 23.
Uitzondering : indien de parkeerplaats wordt ingenomen voor het opladen van een elektrisch
voertuig, mag dit voertuig blijven staan voor de duur van het opladen van het voertuig. De met
het toezicht belaste functionaris van het parkeerbedrijf zal nagaan of het voertuig aan het
opladen is door te controleren of de stekker in het stopcontact zit. Indien de stekker van het
elektrische voertuig niet in het stopcontact zit, zal de met het toezicht belaste functionaris een
retributie uitschrijven.
Art. 4.
§ 1 De retributie “blauwe zone ” is verschuldigd van zodra de gratis parkeerduur is overschreden of
wanneer de bestuurder de richtlijnen inzake het gebruik van de parkeerschijf niet heeft nageleefd.
§ 2 Deze retributie bedraagt 20 euro in de zone met beperkte parkeertijd of op de openbare weg met
een blauwe zonereglementering.
§ 3 De retributie “blauwe zone” wordt betaald binnen de acht dagen na ontvangst van het parkeerbiljet.
Dit parkeerbiljet wordt onder de ruitenwisser of als er geen ruitenwisser is, op het voorste gedeelte
van het betrokken geparkeerde voertuig aangebracht door de door het gemeentebestuur aangestelde
vaststeller op het ogenblik dat deze vaststelt dat deze retributie verschuldigd is. De betaling gebeurt
door middel van overschrijving op de bankrekening van de concessionaris of met de elektronische
betaalkaart overeenkomstig de op het parkeerbiljet opgenomen richtlijnen.

Art. 5.
De retributie “blauwe zone 1” is verschuldigd van 11.00 uur tot 19.00 uur, alle dagen van de
schoolvakanties (kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie, hemelvaartvakantie, juli, augustus en
herfstvakantie), alsook op zaterdag, zondag en feestdagen.
De retributie “blauwe zone 2”, “blauwe zone 3” en de retributie “blauwe zone 4” is alle dagen
verschuldigd van 11.00 uur tot 19.00 uur.
HOOFDSTUK 2. BETALEND PARKEREN
Art. 6.
Op de plaatsen met parkeerautomaten geschiedt het parkeren op de wijze en onder de voorwaarden
zoals op deze toestellen vermeld.
Volgende retributietarieven zijn van toepassing:
- parkeerbiljet zonder parkeertijdbeperkingen
- kortparkeerbiljet rode zone - winkelstraten
- kort of langparkeerbiljet oranje zone – meest toeristische zone
- kort of langparkeerbiljet groene zone – toeristische zone
Art. 7.
De zone betalend parkeren wordt opgedeeld in verschillende zones:
Rode zone: de winkelstraten zoals omschreven in het ‘aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer tot regeling van de beperkte parkeertijd’
Oranje zone : meest toeristische zone, in de straten zoals omschreven in het ‘aanvullend reglement op
de politie van het wegverkeer tot regeling van de beperkte parkeertijd’,
Groene zone : toeristische zone, in de straten en op de pleinen zoals omschreven in het ‘aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer tot regeling van de beperkte parkeertijd’.
Art. 8.
§ 1 De retributie “parkeerbiljet zonder parkeertijdbeperkingen” is van toepassing
1. na het verstrijken van de parkeerduur zoals aangegeven op het parkeerticket
2. wanneer geen parkeerticket zichtbaar achter de voorruit kan worden aangetroffen
3. wanneer het voorliggend parkeerticket niet voldoet aan het voor die tariefzone geldende tarief
4. wanneer de parkeertijd niet via sms betaald werd (e-ticket) volgens het voor die tariefzone
geldende tarief
§ 2 Deze retributie bedraagt 20,00 euro en laat toe om gedurende maximum vijf uren te parkeren, in
de zones waar de parkeertijd wordt geregeld door middel van betalend parkeren en volgens de
modaliteiten aangegeven op de parkeerautomaten. Deze retributie is niet overdraagbaar naar de
volgende betalende dag.
§ 3 Deze retributie dient betaald te worden binnen de acht dagen na ontvangst van het parkeerbiljet. Dit
parkeerbiljet wordt onder de ruitenwisser, of als er geen ruitenwisser is, op het voorste gedeelte van
het betreffende geparkeerde voertuig aangebracht door de door het gemeentebestuur aangestelde
vaststeller op het ogenblik dat deze vaststelt dat deze retributie verschuldigd is. De betaling gebeurt
door middel van overschrijving op de bankrekening van het gemeentebestuur of concessionaris met
de elektronische betaalkaart overeenkomstig de op het parkeerbiljet opgenomen richtlijnen.
De retributie groene zone is verschuldigd van 11.00 uur tot 19.00 uur, alle dagen van de
schoolvakanties (kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie, hemelvaartvakantie, juli, augustus en
herfstvakantie), alsook op zaterdag, zondag en feestdagen.
De retributie oranje zone en rode zone is alle dagen verschuldigd van 11.00 uur tot 19.00 uur.
Op de parking Leopoldlaan is de retributie alle dagen verschuldigd van 11.00 uur tot 24.00 uur.
Art. 9.
De retributie “kortparkeerbiljet rode zone - winkelstraten” is van toepassing volgens de
voorwaarden zoals op de parkeerautomaten vermeld. Deze modaliteiten zijn als volgt :
- 2,00 euro/uur.
- van toepassing alle dagen van 11 tot 19 uur
- een maximum parkeertijd van één uur
- enkel geldig in rode zone.

Art. 10.
De retributie “kort of langparkeerbiljet oranje zone – meest toeristische zone” is van toepassing
volgens de voorwaarden zoals op de parkeerautomaten vermeld. Deze modaliteiten zijn als volgt :
- 2,00 euro/uur of 15,00 euro/dag
- van toepassing van 11 tot 19 uur
- maximum vijf uur te betalen tegen uurtarief, daarna dient gekozen voor het
dagticket
- een maximum parkeertijd van één dag
- geldig in oranje en groene zone
- niet overdraagbaar naar de volgende dag.
Art. 11.
De retributie “kort of langparkeerbiljet groene zone – toeristische zone” is van toepassing
volgens de voorwaarden zoals op de parkeerautomaten vermeld. Deze modaliteiten zijn als volgt:
- 1,50 euro /uur of 5,00 euro/dag
- van toepassing van 11 tot 19 uur
- enkel geldig in groene zone
- overdraagbaar naar de volgende dag.
Art. 12 .
De retributie vermeld in artikelen 9 tot en met 11 wordt vooraf betaald :
1° Ofwel aan de parkeerautomaten
hetzij met muntstukken van 0,10 euro, 0,20 euro, 0,50 euro, 1,00 euro of 2,00 euro
hetzij met betaalkaarten
het minimum bedrag van een ticket is 0,20 euro
2° Ofwel met de “persoonlijke elektronische parkeermeter”, te activeren volgens de bijgeleverde
gebruikersinstructies
3° Ofwel, na eventuele voorafgaandelijke registratie, door een betaalopdracht via sms, te
gebruiken volgens de gebruikershandleiding bij Parkeershop verkrijgbaar en aan de parkeerautomaat in
essentie aangegeven.
Het betalen via sms genereert een zogeheten e-ticket (elektronisch of virtueel ticket). Tegelijk wordt de
parkeertijd geregistreerd in een centrale database als bijkomende controle.
HOOFDSTUK 3. PARKEERFACILITEITEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP
Art. 13.
- Voor de houders van een erkenningskaart voor personen met een handicap, op voorwaarde dat de
erkenningskaart zoals bepaald in 27.4.3. van de Wegcode zichtbaar is aangebracht op de binnenkant van
de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, kan het voertuig zonder
tijdsbeperking worden geparkeerd:
1° in de blauwe zone
2° in de zone betalend parkeren
3° op de parkeerplaatsen voorbehouden aan personen met een handicap zoals beschreven in artikel 27
bis van de Wegcode.
- De houders van een erkenningskaart voor personen met een handicap zijn niet vrijgesteld van het
betalen van de retributie (ongeacht het parkeren op voorbehouden of niet voorbehouden
parkeerplaatsen).

Rode zone

Geldende retributie
Max. 1 uur
€ 2,00/uur

Personen met een handicap
Onbeperkt € 2,00/ 5 uur
Niet overdraagbaar naar
de volgende dag

Oranje zone

Max. 1 dag

€ 2,00/uur
€ 15,00/dag

Onbeperkt

€ 1,50/uur
€ 5,00/dag

Onbeperkt

€ 2,00/ 5 uur
Niet overdraagbaar naar
de volgende dag

Groene zone

Max. 1 dag

€ 1,50/uur
€ 3,00/dag
Overdraagbaar naar de
volgende dag

HOOFDSTUK 4. DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAART
Volgende categorieën gebruikers kunnen een gemeentelijke parkeerkaart bekomen overeenkomstig de
hierna genoemde modaliteiten.
DOELGROEP “BEWONERS EN TWEEDEVERBLIJVERS”
Art. 14.
Inwoners gedomicilieerd in gemeente Knokke-Heist, die voldoen aan de voorwaarden overeenkomstig de
bepalingen van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer kunnen aanspraak maken op
een gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners of kunnen worden opgenomen in het gemeentelijk
digitaal parkeerbestand.
Voorwaarden:
- houder zijn van het inschrijvingsbewijs van het voertuig of het gebruiksrecht kunnen aantonen in
geval van leasingwagens of bedrijfswagens
- ingeschreven als gedomicilieerde inwoner van Knokke-Heist
Art. 15.
Tweede verblijvers, natuurlijke of rechtspersoon, die eigenaar (volle eigenaar of vruchtgebruiker),
huurder op jaarbasis zijn van een woongelegenheid in Knokke-Heist en die voldoen aan de voorwaarden
overeenkomstig de bepalingen van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer kunnen
aanspraak maken op een gemeentelijke parkeerkaart voor tweede verblijvers of kunnen worden
opgenomen in het gemeentelijk digitaal parkeerbestand.
Voorwaarden:
- houder van het inschrijvingsbiljet van het voertuig of gebruiksrecht kunnen aantonen in geval
van leasingwagens of bedrijfswagens en
- het recentst uitgereikte aanslagbiljet en het betalingsbewijs van de gemeentebelasting op de
tweede verblijven van de woongelegenheid kunnen voorleggen
Wanneer er nog geen aanslagbiljet van de gemeentebelasting op de tweede verblijven is, dan kan de
parkeerkaart alleen worden uitgereikt als hij een aanslagbiljet zal ontvangen in de loop van het
aanslagjaar.
Art. 16.
Inwoners en tweede verblijvers kunnen kiezen tussen twee soorten gemeentelijke parkeerkaarten:
- parkeervergunning voor betalende en blauwe zone
- parkeervergunning voor de blauwe zone
Voor de inwoners en tweede verblijvers van blauwe zone 2 bestaat een gelijkaardig systeem.
soorten parkeerkaarten
Parkeervergunning voor Parkeervergunning voor Parkeervergunning voor
Parkeervergunning
betalende + blauwe
blauwe zone
betalende zone +
voor blauwe zone
zone
blauwe zone 1+
1+2 (enkel zone
2 (enkel zone
ziekenhuis)
ziekenhuis)
Enkel mogelijk voor inwoners van de blauwe
zone 2 (enkel zone ziekenhuis)
onbeperkt en gratis
onbeperkt en gratis
parkeren in de blauwe parkeren in blauwe zone
zone 1 en groene zone
1

Onbeperkt parkeren in
de oranje zone mits
betaling van 1 euro/dag
tijdens weekends, op
wettelijke feestdagen en

Onbeperkt en gratis
parkeren in de blauwe
zone 1+2 (enkel zone
ziekenhuis) en in de
groene zone
Onbeperkt parkeren in
de oranje zone mits
betaling van 1 euro/dag
tijdens weekends, op

onbeperkt en gratis
parkeren in blauwe
zone 1 en blauwe
zone 2 (enkel zone
ziekenhuis)

tijdens schoolvakanties

wettelijke feestdagen en
tijdens schoolvakanties

Niet geldig in de rode
zone

Niet geldig in de rode,
oranje of groene zone

Niet geldig in blauwe
zone 2, 3 en 4

Niet geldig in blauwe
zone 2, 3 en 4

Niet geldig in de rode
zone
Niet geldig in blauwe
zone 3 en 4

Niet geldig in de
rode, oranje of
groene zone
Niet geldig in
blauwe zone 3 en 4

Art. 17.
Er kunnen maximum vier gemeentelijke parkeervergunningen worden uitgereikt per wooneenheid voor
inwonende gezinsleden.
Art. 18.
Voor de eerste en tweede parkeervergunning voor de betalende + blauwe zone wordt een retributie
aangerekend van 30 euro per stuk per jaar, met ingang van 1 januari van het kalenderjaar en geldig tot
31 januari van het daaropvolgend kalenderjaar.
Voor de derde parkeervergunning betalende + blauwe zone wordt een retributie aangerekend van 50
euro per stuk per jaar, met ingang van 1 januari van het kalenderjaar en geldig tot 31 januari van het
daaropvolgend kalenderjaar. Voor de vierde parkeervergunning voor de betalende + blauwe zone wordt
een retributie aangerekend van 100 euro per stuk per jaar, met ingang van 1 januari van het
kalenderjaar en geldig tot 31 januari van het daaropvolgend kalenderjaar.
Deze retributie is jaarlijks en ondeelbaar en wordt vooraf betaald.
Art. 19.
Voor de eerste en tweede parkeervergunning blauwe zone wordt een retributie aangerekend van 10 euro
per stuk per jaar, met ingang van 1 januari van het kalenderjaar en geldig tot 31 januari van het
daaropvolgend kalenderjaar.
Voor de derde parkeervergunning blauwe zone wordt een retributie aangerekend van 20 euro per stuk
per jaar, met ingang van 1 januari van het kalenderjaar en geldig tot 31 januari van het daaropvolgend
kalenderjaar. Voor de vierde parkeervergunning blauwe zone wordt een retributie aangerekend van 30
euro per stuk per jaar, met ingang van 1 januari van het kalenderjaar en geldig tot 31 januari van het
daaropvolgend kalenderjaar.
Deze retributie is jaarlijks en ondeelbaar en wordt vooraf betaald.
Art. 20.
Op voorwaarde dat de geldige bewonerskaart zichtbaar wordt aangebracht op de binnenkant van de
voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, (of wanneer voldaan is aan
de voorwaarden om opgenomen te worden in het gemeentelijk digitaal parkeerbestand), kan het voertuig
zonder tijdsbeperking worden geparkeerd in de toegelaten zones, mits er tijdens de weekends,
schoolvakanties (kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie, hemelvaartvakantie, juli, augustus en
herfstvakantie), alsook op feestdagen een bijkomende retributie van 1 euro per dag betaald wordt
in de oranje zone.
DOELGROEP “DRINGENDE MEDISCHE ZORGVERSTREKKER” EN “THUISZORGVERSTREKKER”
Art. 21.
Een zorgverstrekker met uitzondering van specialisten, of organisatie voor dringende medische
zorgverstrekking, de thuiszorgverstrekker of organisatie voor thuiszorgverstrekking komt in aanmerking
voor het aanvragen van een parkeerkaart voor de categorie “dringende zorgverstrekker”:
- houder van het inschrijvingsbewijs van het voertuig of gebruiksrecht kunnen aantonen in geval
van leasingwagens of bedrijfswagens en
- bewijs van erkenning door het Riziv (door het Riziv erkende zorgverstrekker of organisatie) of
bewijs van erkenning door de Vlaamse Gemeenschap als erkende thuiszorgverstrekker
- verklaring huisbezoeken doen in Knokke-Heist
Er wordt een retributie aangerekend van 120 euro per kaart per jaar.
Deze retributie wordt vooraf betaald. Het bedrag van deze retributie is ondeelbaar.

Op voorwaarde dat de geldige parkeerkaart zichtbaar wordt aangebracht op de binnenkant van de
voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, kan het voertuig worden
geparkeerd voor huisbezoeken op het volledig grondgebied van Knokke-Heist.
Art. 22.
Een zorgverstrekker of organisatie voor dringende medische zorgverstrekking, een thuiszorgverstrekker
of organisatie voor thuiszorgverstrekking komt in aanmerking voor het aanvragen van een parkeerkaart
voor de categorie “zorgverstrekker” als:
- houder van het inschrijvingsbewijs van het voertuig of gebruiksrecht kunnen aantonen in geval
van leasingwagens of bedrijfswagens
- bewijs van erkenning door het Riziv (door het Riziv erkende zorgverstrekker of organisatie) of
bewijs van erkenning door de Vlaamse Gemeenschap als erkende thuiszorgverstrekker
- verklaring huisbezoeken doen in Knokke-Heist
Er wordt een retributie aangerekend van 30 euro per kaart per jaar.
Deze retributie wordt vooraf betaald. Het bedrag van deze retributie is ondeelbaar.
Op voorwaarde dat de geldige parkeerkaart zichtbaar wordt aangebracht op de binnenkant van de
voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, kan het voertuig worden
geparkeerd voor huisbezoeken op het volledig grondgebied van Knokke-Heist. In de rode zone is de
parkeertijd beperkt tot maximum één uur en is het gebruik van de parkeerschijf in combinatie
met de parkeerkaart verplicht.
DOELGROEP “MANTELZORGER”
Art. 23.
De mantelzorger van de inwoner van de gemeente Knokke-Heist, komt in aanmerking voor het
aanvragen van een parkeerkaart voor de categorie “mantelzorger”:
- houder van het inschrijvingsbewijs van het voertuig of gebruiksrecht kunnen aantonen in geval
van leasingwagens of bedrijfswagens en
- attest van de mutualiteit waaruit blijkt dat men mantelzorger is.
Er wordt een retributie aangerekend van 30 euro per kaart per jaar.
Deze retributie wordt vooraf betaald. Het bedrag van deze retributie is ondeelbaar.
Op voorwaarde dat de geldige parkeerkaart zichtbaar wordt aangebracht op de binnenkant van de
voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, kan het voertuig worden
geparkeerd op het volledig grondgebied van Knokke-Heist. In de rode zone is de parkeertijd beperkt tot
maximum één uur en is het gebruik van de parkeerschijf in combinatie met de parkeerkaart verplicht.
DOELGROEP “AANNEMER, LEVERANCIER, DIENSTVERLENER”
Art. 24.
De aannemer, leverancier en dienstverlener komt in aanmerking voor het aanvragen van een
parkeerkaart voor de categorie “aannemer, leverancier, dienstverlener” als:
- houder van het inschrijvingsbewijs van het voertuig of gebruiksrecht kunnen aantonen en
- verklaring werken of levering te doen, of dienst te verlenen in de rode zone.
Er wordt een retributie aangerekend van 16 euro per dag.
Deze retributie wordt vooraf betaald. Het bedrag van deze retributie is ondeelbaar.
Op voorwaarde dat de geldige parkeerkaart zichtbaar wordt aangebracht op de binnenkant van de
voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, kan het voertuig worden
geparkeerd in de rode zone op het grondgebied van Knokke-Heist gedurende één dag.
DOELGROEP “WERKNEMERS- WERKGEVERS WERKABONNEMENTEN”
Art. 25.
Komt in aanmerking voor het aanvragen van een parkeerkaart voor de categorie “werkabonnementen” ,
de bestuurder die:
- werkzaam is in de betalende zone of in de blauwe zone van Knokke-Heist en
- vestigingsplaats te Knokke-Heist kan aantonen aan de hand van een document van de werkgever en
- houder is van het inschrijvingsbewijs van het voertuig of gebruiksrecht kan aantonen.
Er wordt een retributie aangerekend van 15 euro per maand of 100 euro per jaar.

Deze retributie wordt vooraf betaald. Het bedrag van deze retributie is ondeelbaar.
Op voorwaarde dat de geldige parkeerkaart zichtbaar wordt aangebracht op de binnenkant van de
voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, kan het voertuig zonder
tijdsbeperking worden geparkeerd in de blauwe zone 1 en de groene zone.
In de oranje zone kan er geparkeerd worden mits er tijdens de weekends, schoolvakanties
(kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie, hemelvaartvakantie, juli, augustus en herfstvakantie),
alsook op feestdagen een bijkomende retributie van 1 euro per dag betaald wordt.
Een werkabonnement is niet geldig in de rode zone en niet geldig in blauwe zone 2, 3 en 4.
DOELGROEP “PENDELAARS”
Art. 26.
Komt in aanmerking voor het aanvragen van een parkeerkaart voor de categorie “pendelaars” , de
bestuurder die:
- werkzaam is buiten Knokke-Heist, aan te tonen aan de hand van een document van de
werkgever en
- houder is van het inschrijvingsbewijs van het voertuig of gebruiksrecht kan aantonen in geval
van leasingwagen en bedrijfswagen en
- treinabonnement met vermelding van de zone Knokke-Heist kan voorleggen.
Er wordt een retributie aangerekend van 10 euro per jaar.
Deze retributie wordt vooraf betaald. Het bedrag van deze retributie is ondeelbaar.
Op voorwaarde dat deze geldige parkeerkaart zichtbaar wordt aangebracht op de binnenkant van de
voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, kan het voertuig worden
geparkeerd op parkings aan het station van Knokke, Duinbergen en Heist.
DOELGROEP “LOGIESVERSTREKKENDE BEDRIJVEN”
Art. 27.
Komt in aanmerking voor het aanvragen van een parkeerkaart voor de categorie “logiesverstrekkende
bedrijven”, de bedrijven die:
- gelegen zijn in de betalende zone of in de blauwe zone van Knokke-Heist en
- vestigingsplaats/kamers erkend door toerisme Vlaanderen en
- bewijs eigen parkeerplaatsen voorleggen.
Maximum aantal parkeerkaarten per logiesverstrekkende bedrijven = het aantal erkende kamers te
verminderen met het aantal eigen parkeerplaatsen.
Er wordt een retributie aangerekend van 30 euro per stuk per jaar, met ingang van 1 januari van het
kalenderjaar en geldig tot 31 januari van het daaropvolgend kalenderjaar.
Deze retributie is jaarlijks en ondeelbaar en wordt vooraf betaald.
Op voorwaarde dat deze geldige parkeerkaart zichtbaar wordt aangebracht op de binnenkant van de
voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, kan het voertuig worden
geparkeerd in een straal van 800 meter rond de vestigingsplaats en dit te rekenen vanaf de omtrek van
de vestigingsplaats:
- onbeperkt en gratis in de blauwe zone 1 en groene zone
- parkeren tegen 1 euro/dag tijdens weekends, op wettelijke feestdagen en tijdens schoolvakanties
onbeperkt parkeren in de oranje zone.
Deze parkeervergunning is niet geldig in de rode zone.
Deze parkeervergunning is niet geldig blauwe zone 2, 3 en 4.
DOELGROEP “GARAGES EN CARROSSERIEBEDRIJVEN”
Art. 28.
Komt in aanmerking voor het aanvragen van een parkeerkaart voor de categorie “garages en
carrosseriebedrijven” , de bedrijven die:
- een vestigingsplaats hebben in de betalende zone of in de blauwe zone van Knokke-Heist en
- beschikken over een geldige milieuvergunning conform titel 1 van het Vlarem – Bijlage 1 van de
indelingslijst – rubriek 15.5. standaardgarages en carrosseriebedrijven

Er kunnen maximaal 4 parkeerkaarten per bedrijf aangevraagd worden.
Er wordt een retributie aangerekend van 30 euro per stuk per jaar, met ingang van 1 januari van het
kalenderjaar en geldig tot 31 januari van het daaropvolgend kalenderjaar.
Deze retributie is jaarlijks en ondeelbaar en wordt vooraf betaald.
Op voorwaarde dat deze geldige parkeerkaart zichtbaar wordt aangebracht op de binnenkant van de
voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, kan het voertuig worden
geparkeerd in een straal van 800 meter rond de vestigingsplaats en dit te rekenen vanaf de omtrek van
de vestigingsplaats. Het parkeren kan:
- onbeperkt en gratis in de blauwe zone 1 en groene zone
- tegen 1 euro/dag tijdens weekends, op wettelijke feestdagen en tijdens schoolvakanties onbeperkt
parkeren in de oranje zone.
Deze parkeervergunning is niet geldig in de rode zone.
Deze parkeervergunning is niet geldig blauwe zone 2, 3 en 4.
DOELGROEP “GEMEENTEPERSONEEL”
Art. 29.
Komt in aanmerking voor het aanvragen van een parkeerkaart voor de categorie “gemeentepersoneel”,
de bestuurder die:
- werkzaam is bij het Gemeentebestuur Knokke-Heist, aan te tonen aan de hand van een
document van de werkgever en
- houder is van het inschrijvingsbewijs van het voertuig of gebruiksrecht kan aantonen in geval
van leasingwagen en bedrijfswagen.
Op voorwaarde dat deze geldige parkeerkaart zichtbaar wordt aangebracht op de binnenkant van de
voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, kan het voertuig gratis
worden geparkeerd tijdens de werkuren op volgende locaties :
Bibliotheek Heist
Omgeving bibliotheek Heist
Bibliotheek Knokke
Parking Cultuurcentrum
Cultuur
Parking Cultuurcentrum
Jeugd/De Marge
Parking sport
Sincfala
Omgeving Sincfala
Sociaal Huis
Omgeving Sociaal Huis
Sommigen : overal, uitgezonderd rode zone
Sport
Parking sport
Politie Stadhuis Heist
Markt Heist
Woonwinkel
Overal, uitgezonderd rode zone
Politie Knokke
Parking sport
Het Dak
Parking Noordhinder
Bepaalde personeelsleden
Volledig grondgebied mits goedkeuring van het college
DOELGROEP “ONDERWIJS”
Art. 30.
Komt in aanmerking voor het aanvragen van een parkeerkaart voor de categorie “onderwijs” , de
bestuurder die:
- werkzaam is in een onderwijsinstelling met een vestigingsplaats in de betalende zone of in de
blauwe zone van Knokke-Heist, aan te tonen aan de hand van een document van de werkgever
en
- houder is van het inschrijvingsbewijs van het voertuig of gebruiksrecht kan aantonen in geval
van leasingwagen en bedrijfswagen.
Op voorwaarde dat deze geldige parkeerkaart zichtbaar wordt aangebracht op de binnenkant van de
voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, kan het voertuig gratis
worden geparkeerd tijdens de werkuren op schooldagen in een straal van 800 meter rond de
vestigingsplaats en dit te rekenen vanaf de omtrek van de vestigingsplaats.
Deze parkeervergunning is niet geldig in de rode zone en in de blauwe zone 2, 3 en 4.

DOELGROEP “ VRIJGESTELDE VOERTUIGEN”
Art. 31.
Een voertuig behoort tot de categorie vrijgestelde voertuigen als de gebruiker zijn voertuig kan
identificeren als een door het gemeentebestuur toegelaten “vrijgestelde voertuig”, zijnde:
- een herkenbaar dienstvoertuig van het Gemeentebestuur Knokke-Heist en de gemeentelijke
verzelfstandigde agentschappen
- takelwagen in opdracht van het gemeentebestuur
- een herkenbaar dienstvoertuig van de federale, Vlaamse of provinciale overheid
- een herkenbaar dienstvoertuig van de nutsmaatschappijen
- een herkenbaar dienstvoertuig van het OCMW Knokke-Heist en de verzelfstandigde
agentschappen
- een herkenbaar dienstvoertuig van de politiezone Damme/Knokke-Heist
- een herkenbaar dienstvoertuig van de brandweerzone Brugge – Oostende
- anonieme voertuigen ingezet voor openbare dienstverlening
- voertuigen ingezet voor evenementen
- taxi’s (enkel voor opdrachten)
Deze vrijstelling dient voorafgaandelijk schriftelijk aangevraagd bij het gemeentebestuur Knokke-Heist en
geldt enkel tijdens dienstopdrachten.
HOOFDSTUK 5. VAKANTIEKAARTEN
Art. 32.
Op voorwaarde dat een parkeerkaart “vakantiekaart” zichtbaar wordt aangebracht op de binnenkant van
de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, kan een voertuig in de
groene zone geparkeerd worden tijdens de maanden juli en augustus.
Er wordt een retributie aangerekend van 5,00 euro per dag met een minimum van één week.
Deze retributie wordt vooraf betaald.
Voorwaarde:
- houder zijn van het inschrijvingsbewijs van het voertuig of gebruiksrecht kunnen aantonen in
geval van leasingwagens of bedrijfswagens.
HOOFDSTUK 6. WEGWERKZAAMHEDEN
Art. 33.
Op voorwaarde dat een parkeerkaart “wegwerkzaamheden” zichtbaar wordt aangebracht op de
binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, kan een
voertuig van eigenaars of huurders van een garage of standplaats gelegen in de blauwe zone en
betalende zone, uitgezonderd in de rode zone, gedurende wegwerkzaamheden tijdelijk vrijgesteld worden
van de retributie bij parkeren in de omgeving van de wegwerkzaamheden waarvoor een parkeerkaart
werd afgeleverd.
Er wordt een administratiekost aangerekend van 10 euro.
voorwaarden:
- eigendom bewijzen van de garage of huurcontract voorleggen
- wegwerkzaamheden uitgevoerd of in opdracht van het gemeentebestuur of één van haar
verzelfstandigde agentschappen
- houder zijn van het inschrijvingsbewijs van het voertuig of gebruiksrecht kunnen aantonen in
geval van leasingwagens of bedrijfswagens.
HOOFDSTUK 7. PARKEERPLAATSEN VOORBEHOUDEN VOOR HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE
VOERTUIGEN
Art. 34.
De parkeerplaatsen voorbehouden voor het opladen van elektrische voertuigen mogen enkel ingenomen
worden door elektrische voertuigen voor de duur van het opladen van het voertuig.
Het met toezicht belast parkeerbedrijf zal nagaan of het voertuig aan het opladen is door te controleren
of de stekker in het stopcontact zit.

Indien de stekker van het elektrisch voertuig niet in het stopcontact zit of de voorbehouden parkeerplaats
door een niet-elektrisch voertuig wordt ingenomen, is een retributie verschuldigd conform de
volgende modaliteiten:
- 50,00 euro voor maximum vijf uren te parkeren
- van toepassing 24 uur op 24, ook op zon- en feestdagen
- niet overdraagbaar naar de volgende dag.
HOOFDSTUK 8. ALGEMENE BEPALINGEN
Art. 35.
Bijgevoegde stratenlijst, ingedeeld volgens kleurzone, wordt goedgekeurd.
De straten die momenteel nog op de lijst vermeld staan als zijnde “privé”, zullen toegevoegd worden – na
overheveling aan de gemeente - aan de kleurzone waaronder ze terug te vinden zijn.
Art. 36.
Voor het afleveren van een gemeentelijke parkeerkaart ter vervanging van een verloren, gestolen of
beschadigde parkeerkaart wordt een retributie van 20 euro aangerekend.
Art. 37.
Voor het afleveren van een gemeentelijke parkeerkaart voor vervangwagens en huurwagens wordt een
retributie van 10 euro aangerekend.
Voorwaarde:
- reeds in het bezit zijn van een parkeervignet voor de gebruikelijke wagen.
Art. 38.
De elektronische betaalkaarten waarvan sprake in dit reglement, zijn deze van het type beheerd door
Banksys nv, VISA en Mastercard.
Art. 39.
- De retributie is verschuldigd door de houder van de nummerplaat. De eigenaar, de gebruiker van het
voertuig zijn solidair gehouden tot betaling van de verschuldigde retributies.
- De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de gemeentelijke parkeerkaart/vergunning.
Art. 40.
Ingeval van niet-betaling van de retributie “tarief blauwe zone”, en van de retributie “parkeerbiljet zonder
parkeertijdbeperking”, binnen de vooropgestelde tien dagen, wordt een aanmaningsprocedure opgestart.
De kosten voor het verzenden van aanmaningen en aangetekende zendingen vallen ten laste van de
schuldenaar van de retributie. De kosten worden als volgt vastgesteld:
verzending van een eerste aanmaning
verzending van een tweede (aangetekende)
aanmaning
verzending van een derde (aangetekende)
aanmaning

5,00 EUR
10,00 EUR
tarief voor het verzenden van een aangetekende
schuldvordering cfr. de gekozen procedure
(advocaat/deurwaarder/incassobureau…)

Art. 41.
Overeenkomstig artikel 27.3.1. van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen
politiereglement op het wegverkeer moet het voertuig de parkeerplaats verlaten hebben uiterlijk bij het
verstrijken van de toegestane parkeertijd.
Art. 42.
De gebruiker of houder van de nummerplaat of houder van de gemeentelijke parkeerkaart/vergunning,
zal geen bezwaar kunnen indienen wanneer hij, niettegenstaande het vereffenen van de retributie, toch
niet mag parkeren om redenen vreemd aan de wil van het bestuur of in geval van verplichte evacuatie
van voertuigen bij politiebevel.
Art. 43.
Met het oog op de invordering van de betwiste en opeisbare retributie of administratieve kost kan beroep
gedaan worden op de burgerrechtelijke invorderingsprocedure.

Art. 44.
Het volledige retributiereglement op het straatparkeren ligt ter inzage in de kantoren van de Parkeershop
en in het stadhuis, waar eenieder er tijdens de kantooruren, ter plaatse kennis kan van nemen.
Art. 45.
Het retributiereglement op het straatparkeren, vastgesteld door de gemeenteraad op 30 april 2015 wordt
opgeheven, vanaf de datum van de inwerkingtreding van huidig besluit.
Het gemeenteraadsbesluit houdende aanpassing regime betalend parkeren in de Zoutelaan - goedkeuring
stratenlijst – van 17 december 2015 wordt opgeheven, vanaf de datum van de inwerkingtreding van
huidig besluit.
Huidig retributiereglement op het straatparkeren treedt in werking vanaf 1 mei 2018.
Art. 46.
Van dit besluit wordt binnen twintig dagen een kopie verzonden naar de provinciegouverneur.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Secretaris,
(get.) Miet Gobert

De Voorzitter,
(get) Graaf Leopold Lippens
Voor eensluidend uittreksel :
De gemachtigde ambtenaar,
(Art. 126 van de Nieuwe Gemeentewet)
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Elizabetlaan van Heldenplein tot Vissershuldeplein (huisnummers 325-409)
Nicolas Mengélaan
Kursaalstraat van Nicolas Mengélaan tot Stadhuisstraat
Graaf d'Ursellaan
Lippenslaan
Kustlaan van Lippenslaan tot De Wielingen
Dumortierlaan
Zoutelaan tussen Lippenslaan en Jef Mennekenslaan
Albertplein
Sparrendreef tussen Iers Pad en Prins Karellaan
Emile Verhaerenlaan tussen Sparrendreef en Pools Pad
Driehoeksplein

Zeedijk-Heist
Heldenplein
Vuurtorenstraat tussen Zeedijk en Elizabetlaan
Kardinaal Mercierstraat tussen Zeedijk en Elizabetlaan
Duinenstraat
Vissershuldeplein
O.-L.-Vrouwstraat
Albatrosstraat
Cornelius Bassensplein (geen parkeerplaatsen)
Serweytens de Mercxstraat
Visserskapelstraat
August Beernaertstraat

De Kinkhoorn
Louis Parentstraat
Eerste Geniestraat
Dir.-gen. Willemspark (geen parkeerplaatsen)
Zeedijk-Duinbergen
Manitobaplein
Majoor Quaillestraat
De Wandelaar
Meerlaan tussen Zeedijk en Elizabetlaan
Koningslaan tussen Zeedijk en Jozef Nellenslaan
Zeedijk-Albertstrand
Canadasquare tussen Zeedijk en Elizabetlaan
Elizabetlaan tussen Paul Parmentierlaan en Piers de Raveschootlaan
Victor Lamoralstraat tussen Lippenslaan en Piers de Raveschootlaan
Zeedijk-Knokke
Van Bunnenplein
Lichttorenplein
Marie-Joséstraat
Swolfsstraat
Zandstraat
Ferdinand Mosselmanstraat
Duinviooltjesstraat
Koninginnenlaan
Van Bunnenlaan
Heilig Hartlaan
Diksmuidestraat
Ieperstraat
Kemmelbergstraat
Jef Mennekenslaan
Van Rysselberghestraat (geen parkeerplaatsen)
Kopsdreef
Gulden Vliesstraat
August Dansestraat
Blancgarinstraat
Taborastraat
Kongostraat
D'Hooghestraat (geen parkeerplaatsen)
Sylvain Dupuisstraat
Julius Hostestraat
Leopoldlaan
Nestor de Tièrestraat -30 -9
Bayauxlaan tussen Paul Parmentierlaan en Lippenslaan
Paul Parmentierlaan tussen Zeedijk en Bayauxlaan (huisnummers 172- 205Zeedijk-Het Zoute
Duindistelstraat
Antoine Bréartstraat
Zoutelaan tussen Jef Mennekenslaan en rondpunt Elizabetlaan
Golvenstraat
Strandstraat
Zeewindstraat
Ebbestraat
De Wielingen
Westhinderstraat
Oosthinderstraat
Oosthoekplein
Rubensplein
Parkstraat
Burg. Frans Desmidtplein
Jozef Mommenstraat

Heistlaan tussen Elizabetlaan en Evendijk met inbegrip van parking aan Het Baken
Elizabetlaan tussen Zeebrugge en Vissershuldeplein en van Parkstraat tot Paul Parmentierlaan en van
Albertlaan tot Kustlaan
Kardinaal Mercierstraat ten zuiden van Elizabetlaan
Knokkestraat tussen Kursaalstraat en Krommedijk en tussen rondpunt zwembad tot Maurice Lippensplein
Kursaalstraat tussen Stadhuisstraat en Marktstraat
Parking rondpunt Westkapellestraat/Bondgenotenlaan/Kursaalstraat/Marktstraat
Vlamingstraat
De Bolle
Jozef Dhoorelaan
de Maerestraat
Graaf van Vlaanderenstraat
de Gemblinnestraat
Maes en Boereboomplein
Stationsplein
Parking Scheurleg
Krommedijk tussen spoorweg en Tennisclub
Duinbergenlaan tussen ten noorden van Elizabetlaan + stationsplein Duinbergen
Jozef Nellenslaan
Leeuwerikenlaan
Anemonenlaan
Irispad (geen parkeerplaatsen)
Florapad (geen parkeerplaatsen)
Hazenpad (geen parkeerplaatsen)
Sint-Michielsplein
Patriottenstraat
Zeegrasstraat
Europaplein
Joseph Stübbenpark (geen parkeerplaatsen)
Duinendreef
Krekelpad (geen parkeerplaatsen)
Van Hoenackerpad (geen parkeerplaatsen)
Oudjespad (geen parkeerplaatsen)
Meeuwendreef
Vossenhul (geen parkeerplaatsen)
Mimosastraat
Lupinepad (geen parkeerplaatsen)
Krokussenpad (geen parkeerplaatsen)
Kwade Helling (geen parkeerplaatsen)
Poststraat
Ermitage (geen parkeerplaatsen)
Kinderpad (geen parkeerplaatsen)
Lommergang (geen parkeerplaatsen)
Rondeweg (geen parkeerplaatsen)
Van Cailliedreef
Zomerpad
Dalgang (geen parkeerplaatsen)
Prinsjespad
Vandaelelaan
Bergdreef
Petunialaan
Gallischpad (geen parkeerplaatsen)
Heuvelpad (geen parkeerplaatsen)
Bocheldreef (geen parkeerplaatsen)
Klaprozenpad (geen parkeerplaatsen)
Phillippartpad (geen parkeerplaatsen)
Kruindreef (geen parkeerplaatsen)
Engelsestraat

Brieshelling
Lentelaan
Paul Van der Meerschenlaan
Rozenlaan
Zeerobbenlaan
Arcadelaan
Margrietenpad
Acacialaan
Wilderozenpad
Theresialaan
Beiaardlaan
Stijn Streuvelsplein
Eeuwfeestlaan
Azalealaan
Waterloostraat
Sneppenpad (geen parkeerplaatsen)
Begoniapad
Kapellaan
Kwelmpad (geen parkeerplaatsen)
Meerlaan tussen Elizabetlaan en Koningslaan
Gasmeterstraat (geen parkeerplaatsen)
Meerminlaan
Anna Bochplein (geen parkeerplaatsen)
Verzetsplein (geen parkeerplaatsen)
Sterrenlaan
Bayauxlaan tussen Paul Parmentierlaan en Canadasquare
Zonnelaan
Neptunuspad (geen parkeerplaatsen)
Zwaluwenlaan
Julius Sabbelaan
Zegemeerpad (geen parkeerplaatsen)
Ligusterpad (geen parkeerplaatsen)
Lispannenlaan
Visdiefjespad (geen parkeerplaatsen)
Handboogstraat
Sportlaan
Majoor Vandammestraat
Groenplein (geen parkeerplaatsen)
Morgensterpad (geen parkeerplaatsen)
Georginapad (geen parkeerplaatsen)
Zegemeer (geen parkeerplaatsen)
Koningslaan tussen Jozef Nellenslaan en Maurice Lippensplein
Boudewijnlaan
Piers de Raveschootlaan
Victor Lamoralstraat tussen Piers de Raveschootlaan en Albertlaan
Burg. Camille Deckersstraat
Pepersstraat (geen parkeerplaatsen)
Alfred Verweeplein m.u.v. beide zijden palend aan stadhuis
Fincentlaan
Nestor de Tièrestraat tussen 11- 32Paul Parmentierlaan tussen Bayauxlaan en Maurice Lippensplein
Albertlaan
Zoutelaan tussen Elizabetlaan en Bronlaan
Winston Churchilllaan
Mussenpad
Bevrijdingslaan
Montgomerylaan
Nieuwpoortstraat
Gemeenteplein
Fernand Severinpad (geen parkeerplaatsen)

Vlaamspad (geen parkeerplaatsen)
Franspad (geen parkeerplaatsen)
Cottagepad (geen parkeerplaatsen)
Villapad (geen parkeerplaatsen)
Generaal Lemanpad (geen parkeerplaatsen)
Tennispad (geen parkeerplaatsen)
Golfpad (geen parkeerplaatsen)
Kustlaan tussen De Wielingen en Camille Lemonnierlaan
Sparrendreef tussen Kustlaan en Iers Pad en tussen Prins Karellaan en Zoutelaan en vanaf Boslaan
Prins Karellaan
Stijgbeugelpad (geen parkeerplaatsen)
Eugène Ysayelaan (geen parkeerplaatsen)
Zeemeeuwenpad (geen parkeerplaatsen)
Britspad (geen parkeerplaatsen)
Prof. Corneel Heymansplein (geen parkeerplaatsen)
Poolspad (geen parkeerplaatsen)
Fochlaan
Père Fachépad (geen parkeerplaatsen)
Zwitserspad (geen parkeerplaatsen)
Emile Verhaerenlaan (uitz. rode zone)
Amerikapad (geen parkeerplaatsen)
Oud-Zoute (geen parkeerplaatsen)
Hollandspad (geen parkeerplaaten)
Zeehelling (geen parkeerplaatsen)
Windrooshelling (geen parkeerplaatsen)
Lekkerbekhelling
Zwinlaan
Camille Lemonnierlaan
Rijkswachtlaan
Bosmannenstraat
Nieuwe Hazegrasdijk
Hazegrasstraat
Vlinderpad (geen parkeerplaatsen)
Appelzakstraat (geen parkeerplaatsen)
Bronlaan ten noorden van Zoutelaan
Astridlaan
Zoutedijkske (geen parkeerplaatsen)
Sijsjespad (geen parkeerplaatsen)
Fazantenpad (geen parkeerplaatsen)
Prinses Paolalaan
Noordzeelaan
Duinrooslaan
Ruiterspad (geen parkeerplaatsen)
Amazonepad (geen parkeerplaatsen)
Maurice Maeterlincklaan
Rietgorzenpad (geen parkeerplaatsen)
Elzenpad (geen parkeerplaatsen)
Alice Colinplein (geen parkeerplaatsen)
Konijnendreef
Lamsoorpad (geen parkeerplaatsen)
Zweedspad (geen parkeerplaatsen)
Deenspad (geen parkeerplaatsen)
Braambessenpad (geen parkeerplaatsen)
Vlierpad (geen parkeerplaatsen)
Prins Filiplaan (geen parkeerplaatsen)
Prinses Josephinelaan
Koningin Fabiolalaan
Tamarisklaan (geen parkeerplaatsen)
Wulpenpad (geen parkeerplaatsen)
Schotspad (geen parkeerplaatsen)

Ierspad (geen parkeerplaatsen)
Welseweg
Dominicanenpad (geen parkeerplaatsen)
Italiaanspad (geen parkeerplaatsen)
Waalspad (geen parkeerplaatsen)
de Kerchovelaan
Marcellaan (geen parkeerplaatsen)
Parking Jeugdherbergstraat
Louis Ludwiglaan
Emmanuel Vierinlaan
Constant Permekestraat
René Magrittelaan
Rodolph Wytsmanpad
Nic Biliopad
Edgard Tytgatpad
Niki de Saint Phallestraat
François Musinpad
Armand Heinspad
Paul Delvauxpad
Henry Van De Veldelaan
Paul Baumstraat
Willy Schlobachpad
Floris Jespersplein
Henri-Victor Wolvensplein
Door Boerewaardplein
Felix Labisseplein
Luc Peireplein
Emile Raespad
Keith Haringplein
Karl Mediz-Pelikanpad
Louis Artanweg
Camille Pissarrodreef
Isidore Verheydenpad
Duinenwater
Gilbert Decockstraat
Cassiersstraat
Abraham Hansplein

Heistlaan vanaf Marktstraat tot Izabellavaart m.u.v. parking aan het Baken
Bondgenotenlaan
Vuurtorenstraat ten zuiden van Elizabetlaan
Westkapellestraat tussen Bondgenotenlaan en Izabellavaart
Knokkestraat tussen Krommedijk en weg naar zwembad
Kerkstraat
Sint-Jozefsstraat
Hermans-Lybaertstraat
Van Maerlantstraat
de Vrièrestraat
Stadhuisstraat
Sint-Antoniusstraat
Hof van Koudekerke
Eieburg
Hof van Heist
Blauwvoetlaan
Vredestraat
Schuttersstraat
Herfststraat
Weststraat

Evendijk
Marktstraat
Molenstraat
Brouwersstraat
Garnaalstraat
Vissersstraat (geen parkeerplaatsen)
Bakkersstraat (geen parkeerplaatsen)
De Garre (geen parkeerplaatsen)
Dwarsstraat
Pannenstraat
Guido Gezellestraat
Noordstraat
Moefe
Steenstraat
Badersstraat
Onderwijsstraat
IJzerstraat
Polderstraat
De Rampe
Hendrik Consciencestraat
Felix Timmermansstraat
Peter Benoitlaan
Zuidstraat
Emanuel Hielstraat
Matrozenplein
Leenstraat
Frans Vantorrestraat
Witte Bankstraat
Albrecht Rodenbachstraat
Koudekerkelaan
Oud-strijdersstraat
Vuurkruisersstraat
Invalidenlaan
Walstraat (het nieuwe gedeelte niet van gemeente)
Weibroekstraat (na huis nr. 13 niet van de gemeente)
Heestersstraat
Laurierstraat
Varenstraat
Hulststraat
Heidebloemstraat
Zonnebloemstraat
Breed Veertien
Noordhinder
De Kreeft
De Krab
De Benne
De Korre
Landvast
Middeldiep
Oostenhem
De Alikruik
De Wulk
De Bocht
Steendiep
Roompot
Trapegeer
Ruitingen
Zeetrapper
Kwinte
Schoneveld

Westdiep
Scheurleg
Hendrik Consciencepad
Bakboord
Kraaiennestplein
Redersplein
Kombuis
Schroefas
Stuurhut
Logboek
Zandstrook
Meerpaalplein
Tros
Loopplank
Sloep
Boei
Loglijn
Peilstok
Kompas
Toplicht
Middenschip
Bovendekplein
Windas
Misthoorn
Stuurboord
Krommedijk tussen Knokkestraat en spoorweg en tussen tennisclub en Westkapellestraat
Paasleliehof (niet van de gemeente)
Pinksterbloemhof
Duinbergenlaan tussen Elizabetlaan en station Duinbergen m.u.v. stationsplein
Tramweg
Pastuurdijk
Heliospad (geen parkeerplaatsen)
Astridplein
Ooststraat
Logenhoek
Kerselarendreef
Tingelhof
Achtmeilaan
Schildeken
Vardenaarspolder
Stationspad
Haagwinde
Asterstraat
Goudsbloemenlaan
Reigaarsvlietstraat
Jeugdherbergstraat
Weg aan station Knokke waar taxi’s staan
Natiënlaan tussen Maurice Lippensplein en Izabellavaart
Nieuwstraat
Henry Stacquetstraat (geen parkeerplaatsen)
Smedenstraat
Seb. Nachtegaelestraat
Brandweerstraat
Kragendijk
Driewegen (geen parkeerplaatsen)
Edward Verheyestraat
Van Steenestraat
Stadionstraat
Nyckeesstraat
De Klerckstraat

Sint-Jorisstraat
Sint-Sebastiaanspad
Witteduivenhof
Vogelzang
Bloemenlaan
Notelarenlaan
Helmweg (geen parkeerplaatsen)
Gildenstraat
Felicien Ropspad (geen parkeerplaatsen)
De Judestraat
Charles de Costerlaan
Uilenspiegelpad (geen parkeerplaatsen)
Caddiespad
Graaf Jansdijk tussen de De Klerckstraat en Duivelsputlaan en tussen Lindenlaan en Paulusstraat
Walstropad (geen parkeerplaatsen)
Kalfstraat ten noorden van Izabellavaart
Vauxelles
Molenwiek (geen parkeerplaatsen)
Kalfhoek
Keuvelhoekstraat
Duivenlaan
Gladiolenlaan
Duivelsputlaan
Madeliefjespad (geen parkeerplaatsen)
Meidoornlaan
Klaverlaan
Klaverpad
Eglantierenlaan
Hortensialaan
Rode Kruisstraat
Magere Schorre
Esdoornstraat
Cipressenstraat
Graaf Janshove (I en II niet van de gemeente)
Boslaan 106- 63’t Molentje (geen parkeerplaatsen)
Kragendijk 124- 149Hof ter Smisse
Hugevliet (niet van de gemeente)
Kragenhoek
Steenbakkersstraat
Kleiput
Steenoven
Veldovenpad
‘t Vaartje
Sint-Kwintens
Kragenheule (woonerf)
Sparrendreef tussen Zoutelaan en Boslaan
Stijgbeugelpad (geen parkeerplaatsen)
Bronlaan tussen Zoutelaan en Oosthoekplein
Berkenlaan
Valkenpad
Meesjesweg (geen parkeerplaatsen)
Zeeuwspad (geen parkeerplaatsen)
Vinkenweg (geen parkeerplaatsen)
Merelsweg (geen parkeerplaatsen)
Lijstersweg (geen parkeerplaatsen)
Roodborstjeslaan
Bosduivenlaan
Sint-Hubertuspad (geen parkeerplaatsen)

Tuinfluiterspad (geen parkeerplaatsen)
Windenvang (geen parkeerplaatsen)
Blinckaertlaan
Binnenhof
Lammekenslaan
Paulusstraat
Eikenlaan (geen parkeerplaatsen)
Fort St.-Pol
Spaanselaan
Paulushof (geen parkeerplaatsen)
Prinsenbossen (geen parkeerplaatsen – woonerf))
Zevenkote (geen parkeerplaatsen)
Sneeuwgorsdreef
Nachtegalenlaan
Wielewalenlaan (geen parkeerplaatsen)
Kalfduinen
Tulpenlaan
Ganzenpad (geen parkeerplaatsen)
Roggelaan
Tortellaan
Koningsbos

Apollo XI-laan
Jan Devischstraat huisnummers 118-148 en 109-129
Bremlaan
Graaf Jansdijk tussen Duivelsputlaan en Lindenlaan huisnummers 101-179 en 114-164
Dorpsstraat tussen Sluisstraat en Veldstraat
Lindelaan

Parking St. Antoniuskerk Heist + parkingplaatsen rond de kerk
Parking kerk H. Familie Duinbergen
Parking Margarethakerk Knokke + achterkant met ingang in Lippenslaan
Pastoor Opdedrinckplein
Parking Laguna
Parking Cultuurcentrum Scharpoord
Parking De Stormmeeuw
Parking Schuttersplein
Parking Olivier
Maurice Lippensplein
Ventweg tussen Brandweerstraat en Smedenstraat

Zijkanten stadhuis Knokke

Heistlaan ten zuiden van Izabellavaart/Izabellastraat (huisnummers 206- 233-)
Westkapellestraat vanaf Isabellavaart (huisnummers 292- 263-)
Spelemanstraat
Waterstraat
Sashuldijk
Sashulpad
Izabellastraat
Moerstraat

Vaartdijk
Kalvekeetdijk
Nieuwstraat 108- 129Zeedijk-Het Zoute B 872Hazegraspolderdijk
Zwin
Graaf Leon Lippensdreef
Nieuwe Hazegraspolderdijk
Internationale Dijk
De Vrede
Retranchementstraat
Burkeldijk
Graaf Jansdijk ten oosten van Paulusstraat of huisnummers 396- 355Molenschaarde
Graaf Janshove
Jagerspad
Kortestraat
Dijkgraafstraat
Kavel I-straat
Natiënlaan 124- 133Sluisstraat
Kragendijk -122 -147
Kalfstraat ten zuiden van Izabellavaart
Izabellapolder
Dudzelestraat
Dorpsstraat m.u.v. gedeelte tussen Sluisstraat en Veldstraat
Hoekestraat
Bosrankstraat
Sint-Niklaasstraat
Boterbloemstraat
Oude Hoekestraat
Papaverstraat
Weitmansstraat
Rustoordstraat
De Moriaan
Pastoor de Neveplein
Waasstraat
Veldstraat
Pioenstraat
Valeriaanstraat
Mahonialaan
Mahoniapad
Herenweg
Molenstede
Dahliadreef
Dennendreef
Hazelaarsdreef
Sacramentsstraat
Populierendreef
Kastanjedreef
Olmendreef
Wilgendreef
Jasmijnendreef
Goudenregenpad
Halvemaandreef
Seringendreef
Middelhoek (woonerf)
Essendreef
Abelendreef
Beukendreef

Boomgaarden
Platanen
Monnikendreef
Palmendreef
Maaiken
Koekoekstraat
Patrijzenstraat
Kievitenstraat
Torenvalkstraat
Zwinvaartstraat
Kromwaterdreef
Bloelozedijk
Marouxdreef
Roden Ossenstraat
Mostaertdijk
Zuidwatergangdreef
Kamperfoeliestraat
Oostkerkestraat
Oude Sabsweg
Zoompad
Noordwatergangdreef
Jonckheerestraat
’t Walletje
Korenbloemdreef
Fuchsiadreef
Leliedreef
Sleutelbloemdreef
Greveningedijk
Cantelmolinie
Nederenheerweg
Schaapsdreef
Dikkedijk
Burkeldijk
Ramskapellestraat
Sasstraat
De Terp
Tegelrie
Ommegang
Vrijestraat
Biezenmaat
Weidestraat
Fonteinestraat
Aaishove
Voute
Preekstukje
Bijenhof

