Samenvatting verkeersmaatregelen voor het centrum


Van maandag tot en met zaterdag tussen 7.00 -12.00 uur (de venstertijd) gaan de pollers
(beweegbare palen in de weg) bij de Voorstraat en Badstraat omlaag en kunnen alle auto’s het
gebied inrijden om te laden en te lossen.
De poller op het Andreasplein aan de Boulevardzijde staat altijd omhoog en reageert alleen op
auto’s die het gebied uitrijden.
Laden en lossen = het meteen in- of uitladen van goederen die door hun omvang en gewicht niet
op een andere manier bij de bestemming gebracht kunnen worden.



Buiten 7.00 – 12.00 uur (venstertijd) is laden en lossen alleen mogelijk op de laad- en losplaatsen
aan de rand van het gebied. Een aantal wordt de komende weken nog aangelegd.



Het centrum gebied is een voetgangersgebied en afgesloten voor al het autoverkeer op maandag
tot en met zaterdag vanaf 12.00 uur en op zondag de hele dag.



Hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance) kunnen 24 uur per dag het centrumgebied
inrijden.



Bewoners die een poller moeten passeren om bij hun woning te komen, kunnen een ontheffing
aanvragen om 24 uur per dag het centrum gebied in te mogen rijden.



Bewoners kunnen de bezoekersvergunning omruilen voor 38 voordeel kaarten. Tot eind dit jaar
kan uw bezoek met 1 kaart 4 uur gratis parkeren in de parkeergarage Boulevard- Zeezijde.



Ondernemers met een bedrijf achter 1 van de pollers kunnen alleen een ontheffing aanvragen
wanneer zij in het centrum gebied een of diverse privé parkeerplaats hebben.



Bouw-, installatie-, reparatie-, verhuisverkeer? Het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert voor
een bewoner of ondernemer, kan een tijdelijke ontheffing aanvragen om te parkeren in de buurt
van de werkzaamheden of om goederen na 12.00 uur te laden en lossen.



In het voetgangersgebied zijn alleen in de Princedwarsstraat en Louwestraat nog parkeerplaatsen
voor vergunninghouders: parkeren kan alleen in de parkeervakken met een P (woonerf).



Gehandicapten kunnen van maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 tot 12.00 uur (de
venstertijd) in het hele voetgangersgebied maximaal 3 uur parkeren met de
gehandicaptenparkeerkaart in combinatie met de parkeerschijf.



Er zijn geen aparte gehandicaptenparkeerplaatsen meer in het centrum. Parkeren mag overal
langs de rijbaan. De geparkeerde auto mag geen hinder veroorzaken. Langs de randen van het
centrum zijn gehandicaptenparkeerplaatsen.
De afstand vanaf de rand van het centrum naar het midden van het centrumgebied is maximaal
100 meter.



Fietsen (ook op een elektrische fiets) is toegestaan, snor- en bromfietsen zijn niet toegestaan.

