
Gratis parkeren
• Het Veer
• Palumbus

Betaald parkeren
• Lange meent (laag tarief)

- Dagkaart mogelijk
- Automaat accepteert zowel munten als chipknip

• Mariahof
- Dagkaart mogelijk
- Automaat accepteert zowel munten als chipknip

• Elisabethdreef
- Dagkaart mogelijk
- Automaat accepteert zowel munten als chipknip

• Het Hof
- Geen dagkaart
- Automaat accepteert zowel munten als chipknip

• Buiten Molenstraat
- Geen dagkaart
- Automaat accepteert zowel munten als chipknip

• Het Jach
- Geen dagkaart
- Automaat accepteert zowel munten als chipknip
- Maximale parkeerduur ‘1 uur'

• Zandstraat
- Geen dagkaart
- Automaat accepteert alleen munten

• Zandstraat / Prijssestraat
- Geen dagkaart
- Automaat accepteert zowel munten als chipknip

• Prijssestraat
- Geen dagkaart 
- Automaat accepteert zowel munten als chipknip

• Kapelhof
- Geen dagkaart 
- Automaat accepteert zowel munten als chipknip

• Jodenkerkstraat
- Geen dagkaart
- Automaat accepteert zowel munten als chipknip

Bureau
Stadstoezicht



CULEMBORG WINKELHARCULEMBORG WINKELHART AANT AAN
DE POORDE POOR T VT V AN DE BETUWEAN DE BETUWE

Betaald parkeren
Ma t/m do             van 9.00 tot 18.00 uur

 Vrijdag                    van 9.00 tot 21.00 uur
Zaterdag                van 9.00 tot 17.00 uur 
Extra koopavonden betaald parkeren.
Koopzondagen gratis parkeren.
 
OPGELET
Voor de volgende parkeerterreinen kunt u
DAGKAARTEN à € 2,- KOPEN BIJ DE AUTOMAAT

• Lange Meent (bij kasteeltuin)
• Elisabethdreef (bij Barbara Polikliniek)
• Mariahof

Voor andere parkeerplaatsen kunt u dagkaarten kopen bij het
Bureau Stadstoezicht (Prijssestraat 26, ma-vr 8.30-12.30 uur).
  
 
Autoluwe binnenstad
 
De binnenstad van Culemborg is autoluw.
De toegang voor gemotoriseerd verkeer is uitsluitend
toegestaan voor het onmiddellijk laden en lossen, mits men in het
bezit is van een onthe�ng van het inrijverbod!

Voor gehandicapten die in het bezit zijn van een
gehandicaptenparkeerkaart zijn er op de
parkeerterreinen in de nabijheid van de binnenstad
diverse gereserveerde parkeerplaatsen.

Voor informatie omtrent het aanvragen van onthe�ngen kunt
u terecht bij het Bureau Stadstoezicht.

Deze parkeerwijzer wordt u
aangeboden door de
gemeente Culemborg en de 
Winkeliersvereniging 
Verenigde Ondernemers
Culemborg (V.O.C.)

Winkeltijden

Maandag 13.00 - 18.00 uur

Dinsdag t/m donderdag 09.00 -18.00 uur

Vrijdag 09.00 - 21.00 uur

Zaterdag 09.00 - 17.00 uur

Sommige winkeliers kunnen afwijkende
openingstijden hebben.

WEEKMARKT
Iedere dinsdagochtend in het
centrum van 08.00 - 13.00 uur.


