Wegbeschrijving & parkeerbeleid Groot Begijnhof
VLAAMSE VERENIGING AUTISME vzw
GROOT BEGIJNHOF 14
9040 SINT-AMANDSBERG
GPS: E: 3,74957° | N: 51,05742

Vanuit Antwerpen (via de E-17):






Je neemt de afrit “Gent zeehaven”.
Je komt op de R4, daarop neem je de uitrit Lochristi.
Op het einde van deze afslag ga je links richting “Gent”.
Je blijft deze weg volgen gedurende ongeveer 5 km tot je de “Land van Waaslaan”
oprijdt.
Aan de laatste lichten vóór “Gent Dampoort” ga je links de Schoolstraat in. Ga rechts de
Jan Roomsstraat in.

Vanuit Brussel of Brugge (via de E-40) of Kortrijk (via de E-17):








Aan het klaverblad van Zwijnaarde neem je richting “Gent Centrum”.
De snelweg splitst zich in enerzijds de brug richting Gent Centrum, en rechts daarvan naar
beneden Alle richtingen. Je neemt de afrit “Alle richtingen”.
Aan de volgende verkeerslichten ga je rechts (opletten voor de tram !).
Onmiddellijk links invoegen op de “kleine ring”, en deze ring blijven volgen.
Je rijdt langs 4 verkeerslichten (de eerste twee heel kort na mekaar), tot aan een groot
verkeersknooppunt “Gent Dampoort” rondpunt; (station aan uw rechterzijde).
Je rijdt onder het middelste boog richting Lokeren, op de “Land van Waaslaan”
Aan de eerstvolgende verkeerslichten ga je rechtsaf de Schoolstraat in. Ga rechts de Jan
Roomsstraat in.

Bezoekers kunnen enkel parkeren op de parking én met een parkeerkaart.
Parkeren in de straten van het Begijnhof mag enkel met een bewonerskaart. Stilstaan om te
laden/lossen of in/uit te stappen mag steeds. Ook houders van een officiële kaart voor personen
met een handicap kunnen parkeren binnen het Groot Begijnhof én op de parking.
Als je op bezoek komt in de VVA (bvb. bezoek aan het Infohuis Autisme, deelnemen aan de
basiscursus, partners in autisme,…) kan je vooraf via mail aan ann@autismevlaanderen.be een
parkeerkaart vragen. Vermeld in je mail op welke datum je op bezoek komt. De parkeerkaart
(pdf-bestand) druk je af en leg je goed zichtbaar achter de voorruit van je wagen. De
parkeerkaart is enkel geldig op de dag vermeld op de kaart. Kom je ongepland langs, vraag ter
plekke je parkeerkaart aan Ann.
Indien de parking vol is moet er geparkeerd worden buiten het begijnhof. In de omliggende
straten is de parkeertijd beperkt omdat ze in de blauwe zone liggen. In deze zone is het verplicht
de parkeerschijf duidelijk zichtbaar achter de voorruit van de wagen te leggen.
Wagens die foutief geparkeerd staan:
 Kunnen geïmmobiliseerd worden met wielklemmen. Er zal een administratiekost van 25 euro
worden aangerekend om de wielklem te verwijderen.
 Kunnen weggetakeld worden. De takelkosten zijn ten laste van de eigenaar/bestuurder van de
wagen.
's Avonds sluit de poort in de Jan Roomsstraat om 23u stipt. De poort in de Engelbert van
Arenbergstraat al om 21u30. Verlaat dus tijdig de lokalen en voorzie wandeltijd naar de parking.

