
 

Bereikbaarheid carnaval 2023 

 

Voor tijdens en na carnaval zijn er verschillende wegen afgesloten:  

 

• Wal fietspad Stadhuiszijde afgesloten van zaterdag vrijdag 17  februari 13:00 
uur tot dinsdag 21 februari 05:00 uur.  

• Wilhelminaplein parkeerterrein en voor de kroegen tijdens openingstijden. 
• Tramstraat word 1 richtingsverkeer vanaf Kanaalstraat inrijden vanaf 14-2-2023 

7.00 tot 22-2-2023 
 
Maatregelen ten behoeve van de optocht op zaterdag 18 februari 

 

Parkeren:  

Parkeren in het centrum is mogelijk. Op zaterdag zijn er een aantal parkeerlocaties 
tussen 10:00 en 17:00 tijdelijk niet of nauwelijks bereikbaar.  

Deze parkeerplaatsen zijn niet bereikbaar op zaterdag van 10:00 tot 17:00  

• Parkeergarage Stadskantoor 

• Heuvel Galerie  

• Q-park Stadhuisplein 

• Fensterrein 

• Parking you DLL 
 

De volgende garages zijn beperkt bereikbaar ( alleen voor vergunninghouders) 

• QPark Hooghuis 
 

Wegafsluitingen:  

• Bilderdijklaan tussen Geldropseweg en Paradijslaan van 10:00 tot 17:00 uur 
afgesloten 

• Bleekstraat 08:00 tot 19:00 uur afgesloten  
• Geldropseweg tussen Vestdijk en Stratumsedijk van 18-2 07:00 tot 19-2 07:00 

uur afgesloten. 
• Bleekweg van 18-2 07:00 tot 19-2 07:00 uur afgesloten. 
• Grote Berg tussen Paradijslaan en Wal richting Wal van 07:00 tot 21:00 uur 

afgesloten. Van 07:00 tot 10:00 en vanaf 17:00 uur is busverkeer richting het 
station wel mogelijk. 



 

• Hertogstraat tussen Stratumsedijk en Geldropseweg van 08:00 tot 19:00 uur 
afgesloten 

• Keizergracht tussen Willemstraat en Grote Berg van 10:00 tot 17:00 uur 
afgesloten 

• Kanaalstraat van 10:00 tot 17:00 uur afgesloten. 
• Kanaaldijk Zuid vanaf de Tongelresestraat tot aan de Kanaalstraat afgesloten 

van 10:00 tot 17:00 uur. 
• PCZn Hooftlaan tussen Bilderdijklaan en Jan Smitzlaan van 10:00 tot 17:00 uur 

afgesloten tussen de Jan Smitzlaan en Stratumsedijk tussen 08:00 en 17:00 
uur afgesloten.  

• Nachtegaallaan vanaf Parklaan 10:00 tot 17:00 uur afgesloten  
• Stratumsedijk tussen St. Jorislaan en Hertogstraat rijbaan stad in en busbaan 

beide richtingen van 08:00 tot 19:00 uur afgesloten  
• Stratumsedijk tussen Geldropseweg/Bilderdijklaan en P. Czn. Hooftlaan van 

10:00 tot 17:00 uur afgesloten 
• Ten Hagestraat tussen Tramstraat en Vestdijk van 10:00 tot 17:00 uur 

afgesloten. 
• Vestdijk vanaf Gelderopsweg tot aan de Kanaalstraat van 10:00-17:00 uur 

afgesloten 
• Wal tussen Grote Berg en Bilderdijklaan van 07:00 tot 21:00 uur afgesloten. 
• Wal fietspad Stadhuiszijde afgesloten van vrijdag 21 februari 15:00 uur tot 

maandag 25 februari 06:00 uur. 
 

 

 

 


