Parkeren roenrdvoomor
De Banakk ezoekers
bewoners, b ers
en werknem
Met het bouwen van de Nieuwe Nobelaer en zwembad De Banakker,
verdwijnt het parkeerterrein aan de Rode Poort. Voor bewoners,
bezoekers en werknemers wordt er daarom gezorgd voor andere
parkeermogelijkheden in de directe omgeving van De Banakker. Met
deze informatiekaart informeren wij u over de veranderingen. Op de
achterzijde ziet u in één oogopslag wat de parkeermogelijkheden
zijn in de nieuwe situatie.
WAT GAAT ER VERANDEREN?
Het parkeerterrein aan de Rode Poort komt te vervallen.
Het parkeerterrein van zwembad De Banakker komt
hiervoor in de plaats. En er komen nieuwe parkeerplaatsen
aan de Frederik van Eedenstraat voor de bewoners van de
wijk Banakkers.
WAT VERANDERT ER NIET?
Het betaald parkeren in de Parkeergarage blijft van kracht.
En de huidige locaties voor betaald parkeren in Centrum
Zuid worden niet gewijzigd. Ook de dagen en tijden
waarop de bewoners- en werknemersparkeervergunning,
kraskaart en bezoekersschijf gelden, veranderen niet. Dat
is: maandag t/m donderdag én zaterdag van 9.00-18.00
uur, op vrijdag van 9.00-21.00 uur en op koopzondag van
11:00-18.00 uur. Buiten deze tijden geldt er in Centrum
Zuid, Banakkers en bij het zwembad De Banakker, net
zoals nu, vrij parkeren.
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WAT VINDT U OP DEZE INFORMATIEKAART?
Op de achterzijde ziet u een plattegrond van het gebied,
met de verschillende parkeerlocaties. In elk gebied is met
kleuren aangegeven wat de parkeermogelijkheden zijn.
Er is onderscheid gemaakt in vijf typen van parkeerders:
bewoners van de wijken Banakkers en Centrum Zuid,
bezoekers van deze bewoners, bezoekers van het
zwembad, werknemers en overige bezoekers. De teksten
bij de plattegrond geven aanvullende informatie per type
parkeerder. Een vinkje staat daarbij voor ‘wel toegestaan
om te parkeren’ en een kruisje voor ‘niet toegestaan om te
parkeren’.

MEER INFORMATIE?
Wilt u meer weten over de nieuwe situatie van
parkeren rondom De Banakker? Heeft u vragen over
uw persoonlijke situatie of over deze informatiekaart?
Neem dan contact op met Gerwin Foesenek van
Gemeente Etten-Leur via e-mail
(gerwin.foesenek@etten-leur.nl) of telefoon (14076).
Voor meer informatie kunt u ook kijken op onze
website www.etten-leur.nl.
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WERKNEMERS MET EEN
WERKNEMERSPARKEERVERGUNNING

Parkeren roenrdom
De Banakk

BEWONERS MET EEN
BEWONERSPARKEER
VERGUNNING
W
 ijk Banakkers óf wijk
Centrum Zuid
P
 arkeerterrein van De
Banakker en Parkeergarage

OVERIGE BEZOEKERS
Alle overige parkeerders:
BEZOEKERS VAN HET
ZWEMBAD
Parkeerterrein van De Banakker.
Alleen voor zwembadbezoekers
geldt:
Een toegangskaartje van
De Banakker geeft recht op
volledige vergoeding van de
eerste twee parkeeruren

P
 arkeerterrein van De
Banakker. Alleen tijdens
winkeltijden (zie voorzijde)
geldt hier betaald parkeren.
B
 etaalde parkeerplaatsen in
Centrum Zuid
P
 arkeergarage

Parkeerterrein van De
Banakker
Wijk Centrum Zuid
Andere omliggende
woonstraten en
Parkeergarage

BEZOEKERS VAN BEWONERS
MET EEN KRASKAART OF
BEZOEKERSSCHIJF.
Wijk Banakkers óf wijk
Centrum Zuid
 arkeerterrein van De
P
Banakker en Parkeergarage
Bewoners van Vincent moeten bij
aanschaf van een kraskaart en
bezoekersschijf kiezen uit wijk
Banakkers óf wijk Centrum Zuid.
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