Trouwen: Parkeren bij trouwlocaties
Iedere trouwlocatie heeft bijzonderheden, maar ook beperkingen. Wie trouwt in het stadhuis of
in de stadhuistuin moet rekening houden met het volgende.
Hoewel het plein voor het stadhuis "verboden terrein" voor auto's is, geldt dat op uw trouwdag
niet voor u. Als u voor het vervoer gebruik maakt van de diensten van een
trouwautobedrijf of u komt met eigen vervoer naar het stadhuis, dan moet u daarvoor een speciale
parkeerkaart aanvragen. U krijgt alleen voor uw trouwauto toestemming om op het stadhuisplein te
parkeren. Andere auto’s kunnen geparkeerd worden op de parkeerterreinen rond het stadhuis en
winkelcentrum Koningshoek.
U kunt op uw trouwdag ook gebruik maken van de ingang van de stadhuistuin, aan de kant van
de Uiverlaan. Zeker op mooie, zonnige dagen in het voorjaar en in de zomer kan dat heel
bijzonder zijn. Er is wel een nadeel aan verbonden; u moet zelf parkeerplaatsen vinden op het
parkeerterrein aan de Uiverlaan.
Hoewel de oprijlaan van de Ridderhof voor auto's verboden terrein is, geldt dat bij slecht weer
op uw trouwdag voor u als bruidspaar niet. De trouwauto (dus geen trouwkoets of bus) mag de
oprijlaan gebruiken om u droog bij het gebouw af te kunnen zetten. Voor de inzittenden van de
overige auto's geldt deze service niet. Zij dienen hun auto te parkeren op de overigens ruim
aanwezige parkeerplaatsen.
Wie trouwt op partyschip Diane, moet er rekening mee houden dat de Stadhuiskade niet met
een auto bereikbaar is. Op uw trouwdag geldt echter een speciale regeling. De trouwstoet stapt
ter hoogte van de Schansbrug en de Hoogstraat uit aan de kant van de Monstersesluis en loopt
via een trap naar het partyschip aan de Stadhuiskade. Er is hier geen ruimte om te parkeren.
Dat zou bijvoorbeeld wel kunnen rondom de Groote Kerk.
Voor het parkeren aan de Waternetsteiger aan de Burgemeester Van der Lelykade is geen
ontheffing nodig; de auto's kunnen ter plaatse worden geparkeerd op de aanwezige
parkeerplaatsen.
Terug naar: Trouwen in Maassluis

