
PARKEREN 
IN SINT-NIKLAAS

NOG MEER NIEUWIGHEDEN

E-loket 

U kan op het E-loket terecht voor:

• het aankopen of verlengen van uw 
   bewonersvignet
• het aankopen of verlengen van uw abonnement
• het raadplegen en betalen van uw parkeer-
   retributie
• het aanvragen van uw parkeerverbod en 
   huren van parkeerverbodsborden

www.sint-niklaas.be/parkeren

30 minuten gratis winkelparkeren

In onze stad kan u gedurende 30 minuten gratis 
parkeren op de groene parkeerplaatsen. U dient 
hiervoor  uw parkeerschijf correct ingesteld voor 
te leggen. Deze groene winkelparkeerplaatsen 
vindt u op volgende locaties:

• Parkstraat
• Hofstraat
• Plezantstraat
• Kokkelbeekstraat
• Stationsplein (uitgebreid)
• Truweelstraat (nieuw)

MEER INFORMATIE

Stadhuis – mobiliteitswinkel
Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
Tel. 03 778 31 58
E-mail: parkeren@sint-niklaas.be
www.sint-niklaas.be/parkeren

 Eenvoudig en slim 
parkeren in de stadskern

                                   
In de loop van de maand maart 

maken we het u nog makkelijker 
bij het parkeren in de stadskern
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EENVOUDIG EN SNEL BETALEN

Aan de parkeerautomaten kon u reeds beta-
len met munten of met uw bankkaart. Vanaf 
nu kan u ook gebruik maken van ‘slimme’ 
betaalmogelijkheden.
 
Sms
• Sms naar 4411
• Voor pleinparkeren: SNGEEL spatie nummerplaat
• Voor straatparkeren: SNROOD spatie nummerplaat
• Einde: SMS ‘Q’ naar 4411
• Transactiekost: 0,15 EUR per sms
 
App
• Download de app 4411
• Kies de stad en de zone en geef uw 
   nummerplaat in
• Start de sessie
• Einde: stop de sessie
• Transactiekost: 0,25 EUR per sessie
 
Internet
• Surf naar www.4411.be
• Registreer u als premium klant (gratis)
• Kies de stad en de zone en geef uw 
   nummerplaat in
• Start de sessie
• Einde: stop de sessie
• Geen transactiekosten.
 
TIP: De zonekleur vindt u terug op de 
       parkeerautomaat.

Voordelen:
• eenvoudig en snel uw parkeertijd betalen
• geen kleingeld meer nodig
• parkeertijd niet op voorhand in te schatten
• enkel betalen voor de effectieve parkeertijd
• niet meer naar de parkeerautomaat gaan
• geen parkeerticket meer voorleggen

EEN DIGITAAL PARKEERBEWIJS

De controles gebeuren voortaan via het scan-
nen van uw nummerplaat. Het is dus uitermate 
belangrijk dat u uw nummerplaat volledig en 
correct ingeeft.

Het bewonersvignet en een aantal abonne-
menten werden gedigitaliseerd. U hoeft uw 
vignet of abonnement niet meer aan de voor-
ruit van uw voertuig te plaatsen. Bij de controle 
wordt via onze databank nagekeken of uw vig-
net of abonnement geldig is.

Geen bon meer onder de ruitenwisser

Er wordt geen retributiebon meer onder de 
ruitenwisser geplaatst. Enkele dagen na de 
vaststelling zal u een factuur ontvangen.


