Bereikbaarheid carnaval op 22 februari 2020

Parkeren:
Parkeren in het centrum is mogelijk. Op zaterdag zijn er een aantal parkeerlocaties
tussen 10:00 en 17:30 tijdelijk niet of nauwelijks bereikbaar. De
parkeerplaatsen/garages waar bewoners dan wel abonnementhouders hun auto
parkeren zullen bereikbaar blijven waar dit verkeerstechnisch en veiligheid technisch
mogelijk is. Buiten het centrum liggen ook nog een aantal grote parkeerlocaties waar
geparkeerd kan worden.
Deze parkeerplaatsen zijn geheel niet bereikbaar op zaterdag van 10:00 tot 17:00
•

Parkeergarage Stadskantoor

•

Heuvel Galerie ( uitrijden niet mogelijk van 12:00 tot 15:30)

•

Stationsweg

•

P&R Fuutlaan

•

Q-park Stadhuisplein

•

Fensterrein

De volgende garages zijn beperkt bereikbaar ( alleen voor vergunninghouders)
•
•

Parkingyou DLL
P1 Hooghuis

Wegafsluitingen:
*Bilderdijklaan tussen Geldropseweg en Paradijslaan van 10:00 tot 17:00 afgesloten
*Bleekstraat blijft afgesloten vanwege werkzaamheden op de kruising met de Vestdijk
*Fuutlaan tussen Stationsweg en Merellaan afgesloten van 07:00 tot 17:00 uur.
*Geldropseweg tussen Vestdijk en Stratumsedijk van 07:00 tot 23:00 uur afgesloten.
*Grote Berg tussen Paradijslaan en Wal van 07:00 tot 20:00 afgesloten. Van 07:00 tot
10:00 en van 17:00 tot 20:00 is busverkeer richting het Station wel mogelijk.
*Hertogstraat tussen Stratumsedijk en Geldropseweg van 10:00 tot 19:00 afgesloten
*Keizergracht tussen Willemstraat en Grote Berg van 10:00 tot 17:00 afgesloten
*Kanaalstraat van 10:00 tot 17:00 afgesloten, uitgezonderd bestemmingsverkeer
omgeving Tramstraat en Oude Stadsgracht / Medina
*PCZn Hooftlaan tussen Bilderdijklaan en Jan Smitzlaan van 10:00 tot 17:00 afgesloten
*Parklaan tussen Nachtegaallaan en Fuutlaan van 07:00 tot 17:00 afgesloten

*Station
alleen bereikbaar via de Fellenoord/Prof Dr. Dorgelolaan en John F.
Kennedylaan van 07:00 tot 17:00
*Stationsweg tussen 18 Septemberplein en Fuutlaan van 07:00 tot 17:00 afgesloten.
*Stationsplein voor het station van 07:00 tot 19:30 uur afgesloten.
*Stratumsedijk tussen St. Jorislaan en Hertogstraat rijbaan stad in en busbaan beide
richtingen van 10:00 tot 19:00 afgesloten
*Stratumsedijk tussen Geldropseweg/Bilderdijklaan en P. Czn. Hooftlaan van 10:00 tot
17:00 afgesloten
*Ten Hagestraat tussen Tramstraat en Vestdijk van 10:00 tot 17:00 afgesloten,
uitgezonderd bestemmingsverkeer Oude Stadsgracht / Medina
*Tramstraat ter hoogte van de Dommelstraat van 10:00 tot 17:00 afgesloten
*Vestdijktunnel stad in van 07:00 tot 17:00 afgesloten
*Vestdijk vanaf Kanaalstraat van 10:00-17:00 afgesloten, de kruising met de
Bleekstraat, Bleekweg en Kleine Bleekstraat is afgesloten vanwege werkzaamheden.
*Wal tussen Grote Berg en Bilderdijklaan van 07:00 tot 20:00 afgesloten.
*Wal fietspad Stadhuiszijde afgesloten van vrijdag 21 februari 15:00 uur tot maandag 25
februari 06:00 uur.

Taxi:
•

Taxistandplaats Station centrum zijnde op zaterdag: niet bereikbaar op
zaterdag 22 februari van 07:00 tot 19:00 uur.

•

Taxistandplaats Begijnenhof: Op vrijdag t/m maandag wordt er dagelijks van
00:00 tot 05:00 een taxistandplaats ingericht op de busbaan op de Wal. De
taxistandplaats op de Begijnenhof komt op zaterdag en zondag om 22:00 te
vervallen. Op de andere dagen vervalt deze om 00:00 uur.

•

Taxistandplaats Stratumsedijk: De toegang tot de Vestdijk is door de
werkzaamheden afgesloten, daarom rijden taxi’s in via de Onderdoorgang op
de Gelderopseweg en uit via de Stratumsedijk. 24:00 tot 05:00 uur.

