Beste Bezoekers, we heten u hartelijk welkom in
ons dorp Watou.
Komt u met de wagen of met een camper naar
Watou dan kan het tijdens de zomermaanden
wel eens zoeken zijn naar een parkeerplaats.
Voor ons Watounaars is zomer een moeilijke
periode om onze eigen wagen te kunnen
parkeren.
Daarom deze Parkeer Suggestie webpagina op
www.watou.com.

De Gele Parkeerzones:

De Groene Parkeerzones:

De Rode Parkeerzones:

Dit zijn de drukste parkeerplaatsen
in ons dorp. Probeer deze plaatsen
de gebruiken voor kortere
parkeertijden vb. om inkopen te
doen of om horeca zaken te
bezoeken. Max ong. 4 uur.

Hier zijn er rustiger parkeerplaatsen op
een paar minuutjes van het Watouplein.
Hier kan u uw wagen voor langere tijd
parkeren.

Dit zijn plaatsen waar er weinig parkeer
plaats is en waar onze bewoners daar
ook al moeilijk hun eigen wagen kunnen
parkeren.

6: Blauwhuisstraat.
7: Steenvoordestraat na het kruispunt met de
Trappistenweg.
8: Winnezelestraat.
9: Moenaardestraat voorbij kruispunt
Winnezelestraat. 10: Houtkerkestraat.
11: Gebroeders Faesstraat. Op 300 m van het
Watouplein via autovrije (11A) doorgang. Een
aanrader, alle plaats om te parkeren en zeer
rustig.
12: Brenneparkparking. Op 200 m van het
Watouplein. Een aanrader, rustig gelegen, u
kunt er picknicken in het Brennepark.
13: Oude Poperingestraat.

14: Vijfhoekstraat. Smalle drukke straat met
wandelaars en fietsers.
15: Kapelaanstraat. Smalle doodlopende straat.
16: Kleine Markt. Bezet door de wagens van de
bewoners en de zijstraten zijn te smal om te
parkeren.
17: Oude Provenstraat. Straat met beurtelings
parkeren waar de bewoners hun wagen
parkeren.
18: Schutterwijk. Spelende kinderen op straat.
19: Trappistenweg. Weinig parkeerplaats waar
de bewoners hun wagen plaatsen.

1: Watouplein. Iets wat smalle
parkeerplaatsen en "de vleugel" is niet
bedoeld om wagens onder te plaatsen.
2: Kerkhofstraat. Daar staan meestal
wagens van mensen die minder mobiel
zijn.
3: Douvieweg. Eenrichtingstaat richting
Watouplein.
4: Steenvoordestraat. En
5: Moenaardestraat. Drukke straten waar
ook zware landbouwvoertuigen voorbij
komen.

