
Beste vrachtwagenchauffeur

Het parkeren van voertuigen 
van +3,5 ton is verboden in de 
volledige gemeente Heusden-
Zolder, behalve op de speciale 
vrachtwagenparkings. Op de 
achterzijde vindt u plannetjes 
van deze parkings.

De vrachtwagenparkings zijn 
sinds 1 november 2011 alleen 
nog maar toegankelijk voor 
inwoners van Heusden-Zolder 
die vrachtwagenchauffeur zijn 
en die beschikken over een 
geldige parkeerkaart. 
Deze parkeerkaart is gratis. 

U kan deze parkeerkaart 
aanvragen bij de afdeling 
grondgebiedszaken, Helden-
plein 1, 011 80 80 87, ann.
cardinaels@heusden-zolder.be. 
Breng hiervoor een kopie van 
uw paspoort en een kopie van 
het inschrijvingsbewijs van de 
vrachtwagen mee.

Enkel als u een geldige par-
keerkaart heeft, kan u parkeren 
op een van de volgende par-
kings:

1. Parking Mireille
2. Parking Helzoldlaan- 

Stadionlaan
3. Koolmijnlaan-Muitenberg
4. Kapelstraat
5. De Lange Beemden
6. Vlinderstraat

Wij willen u nog even de tijd 
geven om een parkeerkaart 
aan te vragen of om een andere 
oplossing te zoeken voor het 
parkeren van uw vrachtwagen. 
Vanaf 1 januari 2012 zullen er 
controles worden uitgevoerd 
door de politie. De retributie 
voor deze overtreding bedraagt 
100 euro.
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