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9. ZOOV bereikbaarheid centrum (informatie van team verkeer) 
Tijdens expeditietijden mag laden & lossen en in- en uitstappen altijd in het 

centrum gebied, daarbuiten alleen met een kamer-tot-kamer indicatie. 

 

Op verzoek van ZOOV hebben we op een aantal locaties op- en uitstapplaatsen 

aangegeven, meestal in combinatie met laad- en losplaatsen, herkenbaar aan 

bijgaande bebording. 

Zie voor de locaties de rode kruisjes op onderstaande provisorische tekening. Het is 

ook de bedoeling dat er een in- en uitstapplaats komt aan de Gaswal, dat is 

onderdeel van het project Stadsboulevard dat momenteel in uitvoering is. 

 

Het is de bedoeling dat het in- en uitstappen ‘onmiddellijk’ gebeurd. Dat wil zeggen 

dat het best iets meer tijd in beslag mag nemen (bv. bij rolstoelgebruikers) maar 

het is niet de bedoeling dat de taxi er gaat staan wachten op de klant. 

 

 
 

 
Opstapplaatsen 



 

 

De opstapplaatsen zijn opgezet omdat de taxi’s niet meer het voetgangersgebied in 
mogen, tenzij de reiziger een indicatie voor kamer-kamer-vervoer heeft.  
Hieronder meer informatie over die halteplaatsen, zoals we hebben opgenomen in het 
ZOOV Magazine dat alle reizigers in december hebben ontvangen. 
 



 

 

 



 

 

 
Straten waar de taxi wel kan komen 
Door de afdeling verkeer van Doetinchem is elke straat in het voetgangersgebied is 
gekoppeld aan een opstapplaats.  
Hierbij zijn per abuis ook een aantal straten aan een opstapplaats gekoppeld buiten het 
voetgangersgebied. Deze zijn deze week weer uit het systeem gehaald. Taxi’s kunnen daar 
gewoon voor de deur komen., Het gaat om: 

- Raadhuisstraat 
- Kapoeniestraat 
- Korte Kapoeniestraat 
- Gasthuisstraat 
- Gasthuissteeg 

 
Straten en opstapplaatsen 
Hieronder een overzicht van de straten en de opstapplaats waaraan ze gekoppeld zijn. 

Straat Opstapplaats 

Adelaarstraat 2 t/m 12 IJsselkade 

Boliestraat 1 t/m 25 IJsselkade 

Boliestraat 12 t/m 38 IJsselkade 

Boliestraat 27 t/m 43 IJsselkade 

Boliestraat 40 t/m 56 IJsselkade 

Catharinastraat 3 t/m 31 Dr. Huber Noodtstraat 

Gart Seevinckgang 1 t/m 10 IJsselkade 

Grutstraat 1 t/m 49 Grutpoort 

Grutstraat 2 t/m 44 Grutpoort 

Hamburgerstraat 1 t/m 55 IJsselkade 

Hamburgerstraat 28 t/m 58 IJsselkade 

Hamburgerstraat 4 t/m 24 IJsselkade 

Hamburgerstraat 61 t/m 77 IJsselkade 

Heezenpoort 2 t/m 25 Dr. Huber Noodtstraat 

Heezenstraat 19 t/m 43 Dr. Huber Noodtstraat 

Hofstraat 2 t/m 62 Grutpoort 

Hooge Molenstraat 2 t/m 34 IJsselkade 

Hooge Molenstraat 3 t/m 23 IJsselkade 

Hoopensteeg 1 t/m 8 IJsselkade 

IJsselkade 12 t/m 30 IJsselkade 

Korte Heezenstraat 1 t/m 18 Dr. Huber Noodtstraat 

Nieuwstad 1 t/m 77 Dr. Huber Noodtstraat 

Nieuwstad 76 t/m 82 Dr. Huber Noodtstraat 

Omdraai 1 t/m 11 Grutpoort 

Prinsenhof 1 t/m 55 IJsselkade 

Simonsplein 3 t/m 25 Dr. Huber Noodtstraat 

Synagogestraat 1 t/m 11 IJsselkade 



 

 

van Cappellestraat 2 t/m 30 Grutpoort 

van Cappellestraat 3 t/m 33 Grutpoort 

van Cappellestraat 32 t/m 62 Grutpoort 

Walstraat 4 t/m 200 Dr. Huber Noodtstraat 

Walstraat 7 t/m 45 Grutpoort 

Waterstraat 3 t/m 11 IJsselkade 

Waterstraat 4 t/m 38 Grutpoort 

 
N.B. Een aantal straten ligt deels in het voetgangersgebied en is deels met de auto te 
bereiken. Daarvoor werken we nog aan een oplossing. Het gaat om: 

- Nieuwstad 
- Walstraat 
- Waterstraat 

 
Wacht- en schuilgelegenheid 
Ook spraken we kort over wacht- en schuilgelegenheid bij de opstapplaatsen. Wij zullen in 
overleg met Chiel te Loeke en Robert Holtkuile nagaan of hier mogelijkheden voor zijn. 

 

Naschrift (André): uit navraag bij Chiel blijkt dat er geen overkapping komt. 

 
 
 


