
 
 
 
Verkeersmaatregelen tijdens de week van de Paardenmarkt 2022 
 
Tijdens de week van de Paardenmarkt Vianen worden er een aantal activiteiten georganiseerd. Te 
denken aan de Kermis op het Evenemententerrein, De Lampionnenoptocht, de 
Paardenmarkt/Warenmarkt en het afsluitende vuurwerk. Om alles veilig te laten verlopen worden 
de volgende (verkeers)maatregelen getroffen.  
 
 
 
Dinsdag 11 oktober 
De Voorstraat wordt om 15:00 uur afgesloten voor opbouw feesttent en paardenring 
vanaf de grote kerk tot Stadhuisstraat/Lombardstraat. Deze moet dan autovrij zijn.  
Wegsleepregeling is van kracht! 
 
Dinsdag 11 oktober  
De volgende straten en pleinen worden om 17.00 uur volledig afgesloten voor alle verkeer. 
Ze dienen volledig vrij te zijn van obstakels, zoals aanhangwagens, containers, auto’s en 
dergelijke.  
 
Wegsleepregeling is van kracht! 
Hiervoor geeft de politie/Boa opdracht. Deze zal in samenwerking met de wegsleepdienst zorg 
dragen voor de afvoer van auto’s naar Kooijman op de Stuartweg te Vianen 
 
• Voorstraat, tussen Lijnbaan en kruising Langendijk/Kortendijk  
• Korte Kerkstraat, tussen Voorstraat en Walsland 
• Weesdijk, tussen Keizerstraat en Korte Kerkstraat 
• Schoolstraat, tussen Weesdijk en Walsland 
• Valkenplein, Parkeerplaatsen. 
• Kerkstraat, tussen Korte Kerkstraat en Valkenplein 
• Lombardstraat, tussen Voorstraat en Achterstraat 
• Stadhuisstraat, tussen Voorstraat en Valkenplein 
• Keizerstraat, tussen Voorstraat en Weesdijk 
• Molenstraat, tussen Voorstraat en Achterstraat 
• Kanaalweg tussen Brugdijk en Kloosterbrug 

 
Na 17.00 uur begint de opbouw van de marktkramen en inrichting paardenmarkt en 
kinderplein. 



Vanaf dinsdag oktober, 17.00 uur, gelden aanvullend de volgende maatregelen: 
• Achterstraat; tweerichtingsverkeer tussen Lombardstraat en de Kortendijk; op hetzelfde 

deel een stopverbod voor beide zijden van de weg, er mag ook niet in de vakken 
geparkeerd worden!!  
 

• Tweerichtingsverkeer op de Kortendijk tussen Achterstraat en Voorstraat 
• Tweerichtingsverkeer op de Varkensmarkt tussen Langendijk en Weesdijk 
• Eenrichtingsverkeer op de Molenstraat, Brederodestraat en Stalstraat 
• De Beukenlaan wordt opengesteld voor uitgaand verkeer, alleen personenauto’s 
• Eenrichtingsverkeer op Ringdijk, Zomerdijk, Brugdijk. Verkeer alleen toegang via  
      Don Velascodreef 
• Extra stopverboden op: 

1. Varkensmarkt 
2. Zomerdijk beide zijden 
3. Ringdijk beide zijden 
4. Brugdijk 

•  Inrijverbod voor vrachtwagens voor de volgende straten: 
1. Kloosterbrug-Korte Kerkstraat 
2. Brugdijk hoek Jan Blankenweg 

 
Woensdag 12 oktober  
De hierboven genoemde (verkeers)maatregelen blijven van kracht en de volgende worden 
daaraan toegevoegd vanaf 05.00 uur. 
• Openstellen ontsluitingsweg voor Binnenstad west via Hofpoort (let op hoogte) 
• Afsluiting Kortendijk tussen Achterstraat en Voorstraat 
• Afsluiting Voorstraat tussen Ringdijk en Langendijk (onderdoorgang Lekpoort) 
• Afsluiting Langendijk tussen Varkensmarkt en Voorstraat 
• In de Buitenstad geldt er een parkeerverbod (oostzijde) 
• Camperplaats buitenstad afgesloten. 
• Tweerichtingsverkeer Langendijk tussen Zomerdijk en Varkensmarkt 
 
Een gedeelte van de binnenstad van Vianen is bereikbaar. Wel geldt normaal de blauwe 
zone. 
 
Donderdag 13 oktober  

• Voorstraat, afsluiting opgeheven vanaf ± 08.30 uur 
• Kanaalweg tussen Brugdijk en Kloosterbrug tot zondag 16 okt. afgesloten voor alle 

verkeer. 
 
Zaterdag 15 oktober 

• Zomerdijk en Brugdijk, Tijdens het ontsteken van het vuurwerk (21:30 uur) zal er 
verkeershinder ontstaan op de Zomerdijk tussen P3 en Brugdijk en afgesloten zijn.  

 
VRIJHOUDEN VAN STRATEN 
De straten in de Binnenstad die niet worden gebruikt voor de Paardenmarkt moeten zodanig vrij 
gehouden worden van obstakels dat de hulpdiensten geen hinder ondervinden bij het passeren van 
de straat. 



Als er iets ernstigs gebeurt kunnen de aanwezige paarden via de Lekpoort de stad uit worden 
gedreven richting Buitenstad. Daar worden ze opgevangen. 
 
 
PARKEREN 
De volgende parkeerplaatsen zijn tijdens de Paardenmarkt beschikbaar in de omgeving van de 
Paardenmarkt/Warenmarkt  
• Parkeerterrein achter de Lijnbaan (school de Rank) 
• Parkeerterrein Zwanengat 
• Parkeerterrein Zomerdijk P3 
• Parkeerterrein sportpark Blankenstein aan de Langeweg 
• Parkeerterrein westelijke parallelweg (Helsdingen sport en cultuur) 
Vanaf het laatste twee parkeerterreinen rijdt een gratis pendelbus. 
 
 
 

 


