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Betreft: verkeersmaatregelen met Carnaval bij u in de buurt

Geachte heer, mevrouw, beste ondernemer,
U krijgt deze brief om u te informeren over de verkeersmaatregelen met Carnaval. Deze
maatregelen duren van vrijdag 9 februari tot en met maandag 12 februari bij u in de
buurt. De verkeersmaatregelen gelden voor de volgende straten en pleinen:
a.
Stadhuisplein;
b.

Begijnenhof;

c.

Ten Hagestraat;

d.

Oude Stadsgracht;

e.

Bleekweg/Stratumsedijk

Wanneer gelden de verkeersmaatregelen?
a. vrijdag op zaterdag : van 24:00 uur tot 05:00 uur;
b. zaterdag op zondag : van 18:00 uur tot 06:00 uur;
c. zondag op maandag : van 24:00 uur tot 05:00 uur;
d. maandag op dinsdag : van 24:00 uur tot 05:00 uur.
Locatie Stadhuisplein
op de Wal geldt een maximumsnelheid van 30 km en een stopverbod bij het
Stadhuisplein/Stadskantoor (aangegeven via borden bij de Waagstraat en het Stadhuis);
1.
een oprit voor taxi’s voor het Stadhuis langs;

2.

een taxistandplaatsstrook voor het Kantongerechtsgebouw met beugelhekken,
verkeers- en onderborden;

3.

afsluiting van de Oude Stadsgracht bij het Kantongerechtsgebouw, en de
Begijnenhof bij de inrit vanaf het Stadhuisplein (met hekken en verkeersborden);

4.
5.

een uitrit voor taxi’s op de gebruikelijke wijze via de weg langs het Stadhuisplein;
er staan verkeersregelaars op de dagen en tijden zoals hiervoor aangegeven.
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Locatie Bleekweg / Stratumsedijk
instellen van een omgekeerde rijrichting op genoemde tijden / dagen op de Bleekweg /
Stratumsedijk. Taxi’s rijden in vanaf de kruising Vestdijk / Bleekweg en weer uit richting
de kruising Stratumsedijk / Geldropseweg;
1.
afsluiting van de Bleekweg aan de zijde van de Vestdijk (met hek en verkeersbord)
2.

afsluiting van de Stratumsedijk bij de kruising Geldropseweg (met hek en
verkeersbord);

3.

afsluiting van de Onderdoor na 50 meter vanaf de Geldropseweg (met hek en
verkeersbord);

4.

taxi’s gebruiken de Bleekweg (aan de zijde van de Dommel) als opstelstrook);

5.

er staan verkeersregelaars op de hiervoor genoemde dagen en tijden.

Locatie Ten Hagestraat
1.

afsluiting van de Ten Hagestraat, direct na de ingang van de parkeergarage op de
genoemde dagen en tijden (met hekken en verkeersbord);

2.

tijdelijke plaatsing van een tekstbord (“Taxistandplaats op het Stadhuisplein”);

3.

er staan twee verkeersregelaars op de hierboven genoemde dagen en tijden.

De maatregelen zijn vrijwel hetzelfde als in 2017. De verkeersregelaars houden rekening
met bewoners en laden- en lossen.
Als u vragen of opmerkingen mocht hebben kunt u contact opnemen met het algemene
informatienummer 14040.

Met vriendelijke groet,

Mw. Trees Swaans
Afdelingshoofd Verkeer en Milieu
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