Toegangspas Selectief Toegangssysteem
Het systeem bestaat uit een beweegbare piramide of palen in het wegdek. Het toegangssysteem
beschermt weggebruikers, het minimaliseert overlast voor belanghebbenden en waarborgt
bereikbaarheid.

Kosten
De pas is gratis. U betaalt € 20,00 borg en krijgt deze terug als u de pas inlevert.

Misbruik
Bij misbruik kan Stadstoezicht de toegangspas blokkeren. Bijvoorbeeld als u parkeert in het gebied of
anderen met uw pas het afgesloten gebied in laat rijden.

Voorwaarden
Als u het aanvraagformulier ondertekent, gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden. Als u
voldoet aan de voorwaarden, ontvangt u een brief waarmee u de toegangspas kunt ophalen.

Inleveren
Hebt u de pas niet meer nodig? Vul het mutatieformulier in. Stadstoezicht blokkeert daarna uw
toegangspas en maakt de borg aan u over als u de pas inlevert.

Voorwaarden toegangspas Binnenstad
Wanneer kan ik het afgesloten gebied in de binnenstad in?
U kunt de binnenstad altijd inrijden met een pas. Mensen zonder pas kunnen dat alleen van maandag
t/m vrijdag van 07.00 - 12.00 uur en van 18.00 - 20.00 uur. Koopavonden van 21.00 - 22.00 uur.

Wie komt in aanmerking voor een toegangspas?
Bewoners en bedrijven die gevestigd zijn in het afgesloten gebied van de binnenstad.

Voor welk toegangssysteem kom ik in aanmerking?
U krijgt een pas voor het selectief toegangssyteem waarmee u via de kortste route door de binnenstad
naar uw adres binnen het afgesloten gebied kunt rijden.

Voorwaarden toegangspas Bossche Broek
Waar ligt de Bossche Broek?
De Bossche Broek is het natuur- en stiltegebied tussen de Sterrenbosweg en de Zuiderplasweg.

Waar is de piramide aangebracht?
De piramide is aangebracht in de Sterrebosweg.

Wanneer kan ik het gebied in?
Alleen als u een pas hebt.

Wie komt in aanmerking voor een toegangspas?

•
•
•

Calamiteitendiensten bijvoorbeeld, politie, brandweer en ambulance.
Grondeigenaren en pachters van grond in het afgesloten gebied.
Bedrijven/ organisaties die gevestigd zijn in het afgesloten gebied.

Voorwaarden toegangspas Henriëttewaard
Waar ligt de Henriëttewaard?
De Henriëttewaard is de doorgangsweg tussen de Treurenburg en de Graaf van Solmsweg.

Waar is de piramide aangebracht?
De piramide is aangebracht in het wegdek van de weg de Henriëttewaard.

Wanneer kan ik het gebied in?
U kunt met een pas de Henriëttewaard altijd inrijden. Mensen zonder pas kunnen dat ook, maar niet
van maandag t/m vrijdag van 07.00 – 09.00 uur en van 15.30 – 18.30 uur.

Wie komt er in aanmerking voor een toegangspas?
•

•
•
•
•
•

Bewoners en bedrijven die gevestigd zijn in het afgesloten gebied van de Henriëttewaard. Dit
gebied wordt omgrensd door de Maas, kanaal Henriëttewaard, de Gemaalweg en
Crevecouer.
Bedrijven die voor de uitvoering van werkzaamheden in het aangegeven gebied moeten zijn
en daarbij de auto nodig hebben. Dit moet u kunnen aantonen met een contract.
Grondeigenaren die grond hebben in de Henriëttewaard.
Automobilisten met woon - werkverkeer tussen Engelen/Bokhoven en Hedel/Ammerzoden.
Calamiteitendiensten
Taxibedrijven

Voorwaarden toegangspas Gestelseweg
Waar is de piramide aangebracht?
In het wegdek van de Oude Gestelseweg.

Wanneer kan ik het gebied in?
U kunt het gebied alleen in met een toegangspas.

Wie komt in aanmerking voor een Toegangspas?
•

•
•
•
•

Bewoners en bedrijven die gevestigd zijn aan de Koestraat, Pettelaarseweg, Pleinse Dijk,
Rooistaarstraat, Hemelrijkstraat, Lookerstraat, Dooibriek, Venstraat, Wolfsdreef,
Houwsestraat, Vogelenzang, Haanwijk, Ruimel, Kapelbergstraat, Sterrenbos, Oud Herlaer,
Krakkensteinweg en Mudakkerse Dijk.
Calamiteitendiensten (politie, brandweer).
Gemeentelijke en provinciale onderhoudsdiensten.
Koeriersdiensten met meerdere aantoonbare afleveradressen.
Bestuurders van een invalidenvoertuig die niet over de provinciale weg mogen rijden. U dient
aan te tonen dat u regelmatig door het gebied moet.

Woon- en werkverkeer
U krijgt geen toegangspas voor woon- werkverkeer naar bedrijven in het afgesloten gebied.

