“gehandicaptentoiletten”
Hotel Centraal, ingang Burgemeester Loeffplein 98
Liever niet voor iedereen, wordt wel oogluikend toegestaan bij uitzondering.
Eurohotel, Kerkstraat 56, via de hotelreceptie
Silva Ducis Parade 6-7
ma
: 10u00 tot 01u00
di
: 10u00 tot 01u00
wo
: 10u00 tot 01u00
do

vr
za
zo

: 10u00 tot 02u00
: 10u00 tot 04u00
: 10u00 tot 01u00

: 10u00 tot 01u00

Wel wordt opgemerkt dat iemand wel uit zijn rolstoel moet kunnen ivm de naar
binnen draaiende deur
Bibliotheek Hinthamerstraat 72
Voor iedereen vrij toegankelijk Wel sleutel halen bij de balie
Openingstijden van bibliotheek
Zondag
12.00 - 16.00 uur
(alleen van oktober tot april)
dinsdag
11.00 - 20.00 uur woensdag
11.00 - 20.00 uur
donderdag 11.00 - 20.00 uur vrijdag 11.00 - 20.00 uur
zaterdag
11.00 - 16.00 uur
Eurocinema/JT Bioscoop
Jan Heinsstraat 4-B
5211 TD Den Bosch
Openingtijden;
Dagelijks vanaf 12.30 uur tot 22.00
In verband met de te verlenen persoonlijke service om het toilet te bereiken moet
men wel rekening houden met enige wachtmomenten voor de kaartverkoop.
Stadskantoor, Wolvenhoek 1
openingstijden van 8.30 tot 17.00 uur en
dinsdag en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Noordbrabants Museum Verwerstraat 41
Toiletten bereikbaar bij horeca gedeelte
Openingstijden ma t/m vrijdag 10.00 tot 17.00
Zaterdag en zondag 12.00 t/m 17.00
Paleis van Justitie, Leeghwaterlaan 8 West-zijde van Station) openingstijden
ma t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur
Bij de parkeergarages moet wel rekening worden gehouden met het feit dat
men buiten de openingstijden in het bezit moet zijn van een parkeerkaartje.

Parkeergarage Tolburg, Burgemeester Loeffplein
ingang fietsenstalling
Openbaar, tijdens openingsuren tot 19.00 uur.
Parkeergarage Wolvenhoek, Wolvenhoek 12 te
vinden in ingang fietsenstalling
tijdens openingsuren veelal tot 24.00 uur
Parkeergarage Paleiskwartier Hugo de Grootlaan 84
- ma t/m zat van 07.00-21.00 uur
- donderdag van 07.00-22.00 uur
- zon- en feestdagen 11.00-21.00 uur
Parkeergarage St. Jan Hekellaan 25
24 uur per dag, 7 dagen per week

Passerelle van Stationsgebouw
Hier is een toilet, waarvoor de sleutel gehaald moet worden bij de toiletgroep via een
trap naar beneden, naast het informatieloket. Soms ook mogelijk om via een van de
kiosken een sleutel te laten brengen.
Bij evenementen waarbij sprake is van plaatsing van toiletwagens zal op een
beperkt aantal plaatsen ook een gedeelte aanwezig zijn voor gebruik door mensen
met een fysieke/chronische beperking.
Zorgcentra:
Woonzorgcentrum Anthoniegaarde Zuid-Willemsvaart 509
Wonzorgcentrum de Grevelingen Grevelingen 66

Buiten het centrum
Wijkplein Helftheuvel ( west) Helftheuvelpassage
Tijdens openingsuren wijkplein
Winkelcentrum Helftheuvel, tijdens openingstijden.
NB ook hier zal gelden dat men welkom is bij alle woonzorgcentra, maar deze zijn
niet opgenomen in deze lijst.

Rosmalen
Perron 3
Hoff van Hollantlaan 1,
Openingstijden ;maandag t/m vrijdag: van 8.30 uur tot 0.00 uur zaterdag:
van 9.30 uur tot 16.00 uur
zondag: gesloten (bij grote activiteiten geopend)

