POPERINGE IS DICHTBIJ, MAKKELIJK BEREIKBAAR EN JE KAN ER VLOT PARKEREN.
ONDERSTAAND GEVEN WE JE WAT MEER INFORMATIE HIEROVER.
AUTOBEREIKBAARHEID

Met de wagen kan je het stadscentrum van Poperinge het eenvoudigst bereiken via volgende invalswegen:
• Komende van Alveringem: via de Provenseweg en de Duinkerkestraat of de Westvleterseweg
en de Veurnestraat.
• Komende van Heuvelland: via de Reningelstseweg en de Deken De Bolaan.
• Komende van Ieper: via de Westhoekweg, de Europalaan en de Ieperstraat.
• Komende van Vleteren: via de Westvleterseweg en de Veurnestraat.

PARKEREN

Het centrum van Poperinge is ingedeeld in meerdere zones volgens de verschillende geldende parkeerregimes.
Dankzij deze indeling zorgt het stadsbestuur ervoor dat het parkeren gespreid gebeurt en dat er dus meestal vrije
parkeerplaatsen zijn in de onmiddellijke omgeving van je bestemming.
Je kan je wagen parkeren in het hart van de stad, in de betalende zone. Het eerste halfuur parkeertijd is steeds
gratis en je kan langer parkeren tegen een tarief van @ 0,40 per uur, gedurende maximum drie uur. Het betalend
parkeren geldt van maandag tot en met zaterdag, telkens van 9.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 18.00u.
Op zon- en feestdagen is er geen parkeerticket nodig.
In de betalende zone vind je volgende parkings:
•
•
•
•
•

Burgemeester Bertenplein: 27 parkeerplaatsen.
Burgemeester de Sagherplein: 45 parkeerplaatsen.
Grote Markt: 47 parkeerplaatsen.
Paardenmarkt: 63 parkeerplaatsen.
Vroonhof: 30 parkeerplaatsen.

Net buiten de betalende zone kan je je wagen gedurende maximum twee uur parkeren in de blauwe zone.
Hierbij dien je van maandag tot en met zaterdag een parkeerschijf te plaatsen tussen 9.00u en 18.00u.
Op zon- en feestdagen is het plaatsen van een parkeerschijf niet nodig.
Wat verderop, maar zeker nog op wandelafstand van de stadskern, zijn er tenslotte verschillende ruime parkings
voorzien waar je je wagen gratis en onbeperkt kan parkeren:
•
•
•
•
•
•
•

Parking CC Ghybe langs de Werf: 51 parkeerplaatsen.
Parking Gasthuis & Oude Kliniek langs de Gasthuisstraat: 105 parkeerplaatsen.
Parking Jeugdcentrum De Kouter langs de Komstraat: 55 parkeerplaatsen.
Parking Maeke-Blyde langs de Doornstraat: 52 parkeerplaatsen.
Oudstrijdersplein: 135 parkeerplaatsen.
De stationsparking langs de Nieuwstraat: 57 parkeerplaatsen.
Het stationsplein langs de Ieperstraat: 41 parkeerplaatsen.

OPENBAAR VERVOER

De Lijn zorgt voor een uitgebreid vervoersnetwerk naar de buurgemeenten. De hoofdhalte nabij de Grote Markt
bedient de volgende lijnen:
•
•
•
•

Lijn 24: Poperinge - Oostvleteren - Diksmuide.
Lijn 51: Ieper - Poperinge - Roesbrugge - Veurne.
Lijn 60: Ieper - Poperinge - Abele.
Lijn 61: Poperinge - Dranouter - Nieuwkerke.

Je kan vanuit de buurgemeenten ook een beroep doen op de belbussen 68 Poperinge-Zuid en 69 Poperinge-Noord.
Daarnaast verzekert het lokale NMBS-station in de Ieperstraat een rechtstreekse treinverbinding met Ieper.
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