Jaargang 4 - augustus 2014

Kun u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik dan
hier.

verkeersmaatregelen centrum
De Osse kermis 2014 is van donderdag 14 augustus tot en met woensdag 20 augustus 2014. Hiervoor
worden door de gemeente Oss de volgende verkeersmaatregelen genomen:
Afsluiting parkeerterreinen





Parkeerterrein Eikenboomgaard vanaf dinsdagmiddag 12 augustus na de weekmarkt.
Parkeerterrein Burchtplein gedeeltelijk vanaf maandag 11 augustus 7.00 uur.
Parkeerterrein Burchtplein geheel vanaf dinsdag 12 augustus na (14.00) de weekmarkt.

Vergunninghouders die op één van de af te sluiten parkeerterreinen/wegen kunnen/mogen gebruik maken
van alle andere zones, uiteraard moeten de vergunningen zichtbaar aanwezig zijn in het voertuig.




Parkeerterrein De Wal en Burgwal vanaf dinsdag 12 augustus 7.30 uur.



Parkeerterrein Jurgensplein wordt geheel afgesloten vanaf dinsdag19 augustus 04.30 uur tot na
de dinsdagmarkt van 19 augustus 15.00 uur. Vergunninghouders Jurgensplein mogen tijdens de
aangegeven markttijden gebruik maken van alle andere zones, uiteraard moeten de
vergunningen zichtbaar aanwezig zijn in het voertuig.



Parkeerterrein bij ‘sportcomplex De Rusheuvel’ wordt vanaf maandag 4 augustus tot en met
vrijdag 22 augustus in gebruik genomen door de kermisexploitanten.

Parkeerterrein Jurgensplein wordt half afgesloten vanaf zaterdag 16 augustus 04.30 uur tot na
de zaterdagmarkt van 16 augustus 15.00 uur

Er blijft een parkeerterrein beschikbaar voor de bezoekers van de school, Oss 20 en de

sportaccommodaties.



Parkeerterrein bij ‘sportcomplex De Rusheuvel’ is door middel van een bord C1 en onderbord
‘uitgezonderd kermisexploitanten’ vanaf maandag 4 augustus tot en met vrijdag 22 augustus
afgesloten voor verkeer.

Afsluiting wegen
Van dinsdag 12 augustus na de weekmarkt tot en met donderdagmiddag 21 augustus:



Stop- en parkeerverbod aan beide zijden van de Koornstraat vanaf de Krakenburg tot aan de
rotonde Hertogensingel.



Eikenboomgaard vanaf de Hooghuisstraat tot aan de Koornstraat. Bewoners van flat Burchtplein
kunnen via het logistieke terrein van Albert Heijn hun privé parkeerterrein bereiken. Voor een
veilige verkeerssituatie, wordt dit geregeld met verkeerslichten.



Hooghuisstraat tussen de Heuvel en de Oostwal. Verzorgingsverkeer kan iedere werkdag vanaf
5.00 uur tot 12.00 uur vanuit de Oostwal laden en lossen in dit gedeelte van de Hooghuisstraat.



Iedere kermisdag wordt het gedeelte Hooghuisstraat tussen de Heuvel en Oostwal vanaf 12.00
tot 05.00 uur de daarop volgende dag door middel van palen afgesloten voor alle verkeer.




De gehele Burgwal. Dinsdag 12 augustus 7.30 uur tot en met donderdag 21 augustus 18.00 uur.



Woensdag 20 augustus is van 22.00 tot 23.00 uur de Carmelietenstraat (vanaf de Haarviltstraat)
afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit in verband met de afsluiting van de Osse Kermis. Tijdens
de afsluiting wordt er vuurwerk afgestoken op het terrein van het Titus Brandsma Lyceum.

Dinsdag 12 augustus 7.30 uur tot en met donderdag 21 augustus 18.00 uur is er
eenrichtingsverkeer tussen de Carmelietenstraat en Walstraat. De rijrichting is van Molenstraat
richting Oostwal, met uitzondering voor fietsers.

Parkeren
Parkeren kan tijdens de kermis op de volgende parkeerterreinen:





Oostwal West.







Maasvallei.

Oostwal Oost.
Jurgensplein (met uitzondering van zaterdag 16 augustus 04.30 tot en met 15.00 uur endinsdag
19 augustus 04.30 tot en met 15.00 uur in verband met de weekmarkt).
Parkeerterrein achter het gemeentehuis.
Boschpoorthof (achter de Hema).
Parkeerplaats Sportcomplex ‘de Rusheuvel’.
Parkeergarage ‘Bergoss’.

De parkeerroutes worden aangegeven met borden ‘parkeren kermis’.
Markt
De markt van zaterdag 16 augustus en dinsdag 19 augustus wordt verplaatst van parkeerterrein
Eikenboomgaard naar parkeerterrein Jurgensplein aan de Boterstraat/ Heschepad.
Vergunning- en abonnementhouders
Houders van een vergunning op één van de af te sluiten parkeerterreinen/-wegen mogen gebruik maken
van alle andere zones. Uiteraard moet de vergunning duidelijk zichtbaar achter de voorruit in het voertuig
aanwezig te zijn.

Fietsenstallingen
Bewaakte fietsenstallingen aan de Kruisstraat en Oostwal:







Gratis
Geopend van donderdag 14 augustus tot en met woensdag 20 augustus van 9.00 tot 00.30 uur.
Vrijdag en zaterdag sluiten de stallingen om 01.30 uur.
Zondag 17 augustus zijn alle fietsenstallingen open van 12.30 tot 00.30 uur.
Maandag 18 augustus is de stalling vanaf 12.00 uur weer open.

De bewaakte fietsenstalling van St. Nicolaas Koornstraat wordt door derden beheerd. De kosten staan
aangegeven bij de fietsenstalling zien. Openingstijden:









Donderdag 14 augustus: 15.00-24.00 uur
Vrijdag 15 augustus: 13.00-01.00 uur
Zaterdag 16 augustus: 13.00-01.00 uur
Zondag 17 augustus: 13.00-24.00 uur
Maandag 18 augustus: 13.00-24.00 uur
Dinsdag 19 augustus: 13.00-24.00 uur
Woensdag 20 augustus: 13.00-24.00 uur

Fietsenstalling TBL Carmelietenstraat wordt door derden beheerd. De kosten staan aangegeven bij de
fietsenstalling zien. Openingstijden:






Van donderdag 14 augustus tot en met dinsdag 19 augustus van 12.30 tot 00.30 uur.
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 augustus geopend van 12.30 tot 01.30 uur.
Op zondag 17 augustus zijn alle fietsenstallingen open van 12.30 tot 0.30 uur.
Op woensdag 20 augustus geopend van 12.30 tot 18.00 uur in verband met vuurwerk op het
sportterrein TBL.

Taxistandplaats
De taxistandplaats in de Eikenboomgaard wordt tijdelijk verplaatst naar Hooghuisstraat ter hoogte van
Grieks restaurant Olympia.

