In Terneuzen is een gedeelte van het
centrum bestemd voor het parkeren van voertuigen van vergunninghouders. Vergunning kan worden aangevraagd bij de gemeente.
Als bestuurder mag u een voertuig niet parkeren
op een parkeerplaats voor vergunninghouders
aangeduid door verkeersbord E9, zonder dat voor
dat voertuig een vergunning tot parkeren op die
plaats is verleend.
Wanneer u geen parkeervergunning heeft en parkeert op een vergunningsplaats, kunt u een parkeerboete krijgen. De controles op de naleving
worden uitgevoerd door politie en gemeente.
De afhandeling van boetes verloopt niet via de
gemeente, maar via het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) in Leeuwarden.

In Terneuzen ist ein Teil des Zentrums
für das Parken von Fahrzeugen von Anwohnern
mit speziellem Parkausweis bestimmt. Diese Erlaubnis kann bei der Gemeinde digital angefordert werden.
Sie dürfen Ihr Fahrzeug ohne Parkausweis nicht
auf einem Anwohnerparkplatz, diese sind an
dem E9 Verkehrsschild zu erkennen, parken.
Wenn Sie keinen Parkausweis haben und auf
einem Anwohnerparkplatz parken, können Sie
ein Knöllchen bekommen.
Diese Kontrollen werden von Polizei und Gemeinden durchgeführt.
Die Abwicklung von Geldstrafen läuft nicht über
die Gemeinde, sondern über das Zentrale Justizamt (CJIB) in Leeuwarden.

Certain parts of the centre of Terneuzen
have special parking areas reserved for permit holders only. Permits can be applied for at the local
council offices.

It is forbidden to park your vehicle in a space that
is intended for permit holders. ( indicated by traffic
sign E9 )
Unlawful parking will result in a fine and there are
strict controls carried out by the police and members of the council.
All fines are dealt with through the Central Judicial
Office (CJIB) in Leeuwarden and not by the council
themselves.

W Terneuzen czesc centrum jest
przeznaczone do parkowania pojazdów licencjobiorców.
Zezwolenie mozna uzyskac od gminy.Jako
kierowca nie mozesz zaparkowac pojazdu na
parkingu dla licencjobiorców oznaczonych znakiem drogowym E9,
bez zezwolenia na ten pojazd do parkowania w
tym miejscu.Jesli nie masz pozwolenia na parkowanie i parkujesz w miejscu licencjonowania ,mozesz otrzymac grzywne parkingowa.
Kontrole zgodnosci sa przeprowadzane przez
policje i gmine.
Rozliczenie grzywien nie przebiega przez gmine,ale za posrednictwem Centralnego Urzedu
Dluznego w Leeuwarden.

