
    NA 18.30 UUR EN VOOR 11.30 UUR
    Laden en lossen is in de Stationsstraat elke dag 

toegelaten ná 18.30 uur en vóór 11.30 uur. In dit 
tijdslot is er voor laden en lossen geen vergunning 
of badge nodig en gaan de paaltjes aan de drie 
inrijpunten (zie kaartje) automatisch naar beneden, 
wanneer het voertuig het paaltje nadert.  
 

       
       
       
       
       
       
       
      
 

TUSSEN 11.30 UUR EN 18.30 UUR
Tussen 11.30 uur en 18.30 uur is er om te laden en 
lossen een badge én een zichtbare begeleidende 
vergunningskaart nodig. De paaltjes gaan in dit tijdslot 
niet automatisch naar beneden. Enkel bewoners, 
zaakvoerders of standplaatshouders (Parking College 
en Casino) kunnen een badge en begeleidingskaart 
aanvragen bij de mobiliteitswinkel. Om een optimale 
winkelbeleving te garanderen, vragen we met aandrang 
om het ‘laden en lossen’ in dit tijdslot tot een uiterst 
minimum te beperken.

WAAR LADEN EN LOSSEN
Om hinder voor voetgangers en naburige handelaars 
te vermijden, gebeurt het laden en lossen bij voorkeur 
op de daarvoor voorziene laad- en losstroken. Zijn de 
nabijgelegen stroken toch ingenomen of liggen deze 
voor uitzonderlijk zware leveringen té ver verwijderd van 
het winkelpand, dan kan uw voertuig ook tijdelijk elders 
in de voetgangerszone geplaatst worden, op voorwaarde 
dat een minimum doorgang van 3 meter gewaarborgd 
blijft uit veiligheidsoverweging. 

Parkeren is op geen enkel moment toegelaten en kan 
dus geverbaliseerd worden. Een geparkeerd voertuig is 
een voertuig dat langer stilstaat dan nodig is voor het 
laden en lossen van goederen of voor het in- en uitstap-
pen van personen. Personen met een beperking kunnen 
dus elke dag vóór 11.30 uur vlak voor het winkelpand 

afgezet en opgehaald worden. Daarnaast kunnen zij op 
elk moment gebruik maken van de voorziene minderva-
lideparkeerplaatsen, buiten de Stationsstraat.  

Doorgaand verkeer in de Stationsstraat is op geen enkel 
moment toegestaan. De straat inrijden kan dus alleen 
voor plaatselijk verkeer. Om hinder te beperken en de 

belevingswaarde te optimaliseren, raden we ten sterkste 
aan om, voor het laden en lossen,  het dichtst bijzijnde 
inrijpunt te kiezen. 

LADEN EN LOSSEN

PARKEREN

DOORGAAND VERKEER

Autoverkeer
STATIONSSTRAAT

Contact
Vragen of info?
mobiliteitswinkel, stadhuis

mobiliteit@sint-niklaas.be
03 778 31 58

Inbreuken
Vaststelling gebeurt door bevoegde GAS-ambtenaar of 
politie

Meldingen kunnen doorgegeven worden via 
politie.verkeer@sint-niklaas.be of 03 760 65 00
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