PARKEREN IN HET CENTRUM
Oosterhout Familiestad heeft de bezoeker veel
te bieden. In het gezellige centrum vindt u
mooie pandjes, veel drink- en eetgelegenheden
en een sfeervol winkelcentrum.
Er is een aantal authentieke musea,
stadsparken en een winkelgebied
met gezellige winkelstraten en een
overdekt winkelcentrum. Hier vindt u
lokale ondernemers met uiteenlopende
specialiteiten en ook een aantal
landelijke winkelketens. Pluspunt
van het Oosterhoutse centrum is de
bereikbaarheid. Vanuit alle richtingen vindt
u gemakkelijk de weg naar het stadshart,

waar ruime parkeervoorzieningen
voorhanden zijn. Of u nu gratis wilt
parkeren op loopafstand van het centrum,
overdekt wilt parkeren in een van de
vier parkeergarages of midden in het
stadshart, u vindt er altijd wel een plaatsje.
En voor de fiets zijn er twee gratis
overdekte en bewaakte fietsenstallingen.
Deze folder wijst u de weg naar de
parkeervoorzieningen.

PARKEERLOCATIES EN FIETSENSTALLINGEN

vanuit richting Made / A59

vanuit richting Gorinchem Utrecht / Dongen
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Betaald parkeren in parkeergarage
01 Arendshof • 564 plaatsen
02 Bouwlingcentre • 229 plaatsen
03 Forvm • 116 plaatsen
04 Basiliek • 275 plaatsen
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vanuit richting Breda / Gilze Rijen

Betaald parkeren op straat
05 Schapendries • 87 plaatsen
06 Torenkwartier • 59 plaatsen
07 Heuvel • 65 plaatsen
08 Waterlooplein • 27 plaatsen
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Centrum

Afrit 17

Oosterhout-Zuid

Fietsenstalling
(gratis, overdekt en bewaakt)

Parkeren op straat met dagkaart
09 De Braak • 81 plaatsen
10 Valkenplein • 54 plaatsen
11 Basisschool de Westhoek • 18 plaatsen
12 Klappeijstraat • 41 plaatsen
13 Santrijnhof • 59 plaatsen
14 Arendsplein-West • 81 plaatsen

vanuit richting Breda

vanuit richting Gilze Rijen

Gratis parkeren op straat
15 Slotlaan • 236 plaatsen
16 Slotjesveld (stadhuis) • 131 plaatsen
Naast de genoemde parkeermogelijkheden, zijn er nog meerdere
betaalde parkeerplaatsen op straat
verspreid in het centrum.
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BETAALD PARKEREN
VENSTERTIJDEN ALGEMEEN

Bezoekers van het centrum betalen
voor het gebruik van een parkeerplaats.
Hiervoor gelden de volgende tijden:
• Maandag tot en met zaterdag
09.00 - 18.00 uur
• Koopavond (vrijdag)
18.00 - 21.00 uur
• Parkeren op koopzondagen is gratis.

VENSTERTIJDEN
OMGEVING SANTRIJN

Voor alleen het vergunninghoudersparkeren geldt een aangepaste
venstertijd: ma t/m za 09.00 – 21.00 uur.
Dit geldt in de straten; Torenstraat,
Bosstraat, Bakkerstraat (oost),
Torenkwartier, Commanderij, Santrijnhof,
Valkenplein, Waterlooplein en
Rutselboslaan.
BETAALWIJZEN PARKEERAUTOMATEN
U kunt op de volgende manieren
betalen bij een van onze
parkeerautomaten op straat:
• muntgeld
• pinpas (Maestro)
• mobiele telefoon:
SMS-parking > www.smsparking.nl
My-order > www.myorder.nl
Sunhill > www.sms-park.nl
Parkmobile > www.parkmobile.nl
Park-Line > www.park-line.nl

Yellowbrick > www.yellowbrick.nl
ANWB > www.anwb.nl/mobielparkeren
MKB brandstof > www.mkb-brandstof.nl
Parksen > www.parksen.com
Go sparc > www.gosparc.com

BETAALWIJZEN PARKEERGARAGES
In de parkeergarages kunt u op
de volgende manieren betalen:
Basiliek
• muntgeld
• pinpas (Maestro)
Arendshof
• muntgeld
• creditcard
• pinpas (Maestro)
• mobiele telefoon:
Yellowbrick en Multitank card
(Voor meer informatie zie www.qpark.nl)
Bouwlingcentre
• muntgeld
• pinpas (Maestro)
Forvm
• pinpas (Maestro)
De gemeente streeft er naar om zoveel
mogelijk auto’s te laten parkeren in de
parkeergarages. Dit heeft zowel voor u,
als voor de stad, voordelen.
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