Route Oude Stadhuis IJsselstein
Oude Stadhuis
Utrechtsestraat 79
3401CT IJsselstein

Betaald parkeren
Rondom de binnenstad bevinden zich twee overdekte
parkeergarages en meerdere parkeerterreinen waar u gebruik van kunt maken. Voor alle
onoverdekte parkeerterreinen geldt dat u vooraf kunt betalen of gebruik kunt maken van de
mogelijkheid voor mobiel betalen. In de parkeergarages betaalt u achteraf bij de automaat.
U kunt uw auto op geringe loopafstand van de binnenstad parkeren in parkeergarage
Eiteren, aan de noordwest kant van de binnenstad. En in parkeergarage Overtoom, aan de
zuidwest zijde, aan de poort van de binnenstad. Beide parkeergarages zijn 24 uur per dag, 7
dagen per week geopend en op nog geen 300 meter afstand van het Oude Stadhuis
Voor actuele informatie en de tarieven kijkt u op www.parkeerservice.nl/ijsselstein.
Route parkeergarage Overtoom P1
Vanaf Utrecht of Den Bosch neemt u op de A2 de afslag Nieuwegein-IJsselsteinSchoonhoven. Bij de stoplichten volgt u IJsselstein Noord. Bij het tweede stoplicht (voor de
Renault garage) gaat u linksaf. Volg de weg tot aan de rotonde (Willem van Oranjeplein), sla
daar rechtsaf (Hogebiezen). Na 500 meter is links de ingang van parkeergarage Overtoom
(Overtoom 3). Vanaf de Overtoom loopt u rechtdoor over de brug de Benschopperstraat in
en vervolgens in het verlengde de Utrechtsestraat. Op de Plaats vindt u het Oude
Stadhuis.
Route parkeergarage Eiteren P2
Vanaf Utrecht of Den Bosch neemt u op de A2 de afslag Nieuwegein-IJsselsteinSchoonhoven. Bij de stoplichten volgt u IJsselstein Noord. Ga rechtdoor bij de volgende drie
verkeerslichten. Sla bij het vierde stoplicht linksaf de brug over. Neem daarna de eerste
straat links. Na 20 meter is links de ingang van parkeergarage Eiteren.
Bij het te voet verlaten van de garage gaat u bij de grote kerk linksaf de Kerkstraat in en
vervolgens rechtsaf de Utrechtsestraat in tot aan het oude stadhuisplein, De Plaats.
Openbaar vervoer
Routebeschrijving per openbaar vervoer vanaf Utrecht CS:
 Sneltram Richting IJsselstein, tramhalte binnenstad
 Bus 195 of 295 halte binnenstad/Benschopper Poort
Daarna nog 7 minuten lopen tot aan de Utrechtsestraat. Vanaf de Overtoom loopt u
rechtdoor over de brug de Benschopperstraat in en vervolgens in het verlengde de
Utrechtsestraat. Op de Plaats vindt u het Oude Stadhuis.
Kijk ook op website openbaar vervoer www.9292.nl

Parkeerautomaten

