
Parkeren centrum Oisterwijk 

In het centrum van Oisterwijk geldt op sommige plaatsen dat u betaald moet parkeren. Dit bete-

kent dat u parkeerbelasting moet betalen voor het parkeren van uw auto, waarbij deze binnen de 

parkeervakken geparkeerd moet staan. In deze folder vindt u alle informatie over betaald parkeren 

in Oisterwijk. 

Betaald parkeren in het centrum 

Op de meeste parkeerplaatsen binnen de betaald 

parkeerzone moet u vooraf betalen. U kunt een 

kaartje kopen bij de parkeerautomaat. Het is be-

langrijk dat u vervolgens het kaartje goed zichtbaar 

achter de voorruit van uw auto legt. Er zijn ook 

parkeerplaatsen in Oisterwijk waar het net even 

anders werkt.  

 

Parkeergarage Tiliander 

De parkeergarage onder cultuurcentrum Tiliander 

aan de Spoorlaan is ook een openbare parkeergele-

genheid. Hier betaalt u uw parkeerkaartje achteraf. 

Bij binnenkomst krijgt u bij de slagboom een kaart-

je. Bij vertrek kunt u bij de betaalautomaat in de 

garage zien welk bedrag u moet betalen. Wanneer u 

heeft betaald, kunt u met dat kaartje de parkeerga-

rage verlaten. Deze parkeergarage is niet in eigen-

dom (en beheer) van de gemeente Oisterwijk. 

 

Sportcentrum de Leye 

Op een gedeelte van het parkeerterrein bij Sport-

centrum de Leye is een parkeerschijfzone (blauwe 

zone) ingesteld. Dit betekent dat u alleen mag par-

keren met een parkeerschijf. De maximale parkeer-

duur is 2 uur. Een parkeerschijf kunt u (gratis) op 

het gemeentekantoor krijgen.  

 

P + R terrein (parkeer en reis) 

Nabij het station aan de Spoorlaan is een P + R 

terrein aanwezig. Dit is een parkeerterrein, waar 

tegen betaling geparkeerd mag worden. Het par-

keerterrein is eigendom van de NS en wordt be-

heerd door Q-park. U kunt hier ook parkeren als 

u niet met de trein reist. Het parkeertarief is  

lager dan het tarief in de betaald parkeerzone, na-

melijk: 

• 60 minuten of een gedeelte hiervan: € 0,80 

• Maximaal dagtarief: € 4,80 

 

 

Betaalwijze P en R terrein 

Dit parkeerterrein werkt niet met een parkeerkaart-

je of met contant geld. U betaalt elektronisch, met 

uw chipknip of creditcard. U steekt uw betaalkaart in 

de kaartlezer bij de inrit. Het tijdstip van inrijden 

wordt geregistreerd. U neemt uw betaalkaart terug 

en de slagboom gaat open. U krijgt dus geen kaart-

je!  

Bij het uitrijden kunt u uw betaalkaart weer in de 

kaartlezer steken. Door het registeren van het tijd-

stip van uitrijden worden de parkeerkosten direct 

verrekend. Als u uw betaalkaart uitneemt, gaat de 

slagboom open en kunt u het parkeerterrein verla-

ten. 

 

Voor dit parkeerterrein gelden kortingsmogelijkhe-

den voor treinreizigers. Kortingskaarten zijn ver-

krijgbaar in de NS-kaartautomaat (kies vakje kor-

ting P + R) of bij het Postkantoor. U kunt ook een 

abonnement afsluiten. Voor meer informatie hier-

over kunt u kijken op www.q-park.nl of bel 0900 – 

44 66 880. 

 

Algemene gehandicaptenparkeerplaatsen 

Heeft u een gehandicaptenparkeerkaart? 

Dan hoeft u geen parkeergeld te betalen wanneer u 

parkeert op de aanwezige algemene gehandicapten-

parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen zijn gelegen 

in de betaald parkeerzone van het centrum van 

Oisterwijk en zijn duidelijk met verkeersborden 

aangegeven. De maximale parkeerduur op deze 

plaatsen is 4 uur. Het gebruik van de gehandicap-

tenparkeerkaart én een parkeerschijf is verplicht. 

 

Zijn alle gehandicaptenparkeerplaatsen bezet? 

Dan kunt u gebruik maken van de overige parkeer-

plaatsen. Maar u moet hier wel parkeergeld betalen. 

 

 

 

 



Tijden betaald parkeren en parkeerschijfzone 

(blauwe zone) 

Maandag t/m donderdag  09.00 – 18.00 uur 

Vrijdag (vaste koopavond) 09.00 – 21.00 uur 

Zaterdag   09.00 – 17.00 uur 

  

Kosten 

Per locatie zijn de tarieven duidelijk op de parkeer-

automaten aangegeven. Bij de parkeerautomaten 

op straat kunt u een dagkaart kopen voor € 8,00. U 

kunt daar alleen betalen met muntgeld. De minima-

le inworp is € 0,10. De automaten geven geen wis-

selgeld.  

 

 

Parkeerverbodszone 

In het centrum van Oisterwijk geldt een parkeerver-

bodszone. Dit betekent dat u binnen deze zone al-

leen mag parkeren binnen de parkeervakken. De 

parkeerverbodzone wordt aangegeven met borden 

en met gele markering op de verharding waar u de 

zone (gebied) inrijdt.  

 

Dit is een uitgave van de gemeente Oisterwijk. Aan 

deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de 

gemeente Oisterwijk, de Lind 44, telefoon (013) 529 

13 11. 
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Bijlage: Parkeerplaatsen met parkeertijden en parkeertarieven 

 

 


