
  
MET DE AUTO

Vanuit de richting Den Bosch / Eindhoven
Neem vanaf de A58 afrit 10-Hilvarenbeek. U rijdt dan op de N65 naar de Kempenbaan in 
Tilburg Zuid. Ga rechtsaf bij de stoplichten. Weg 1,1 km vervolgen naar de Ringbaan-Oost. 
Voor de spoorbrug gaat u linksaf de Spoorlaan op. Op de Spoorlaan rijdt u voorbij Interpolis 
(roze gebouw aan de linkerkant). Volg de 2 linkerrijstroken om linksaf te slaan naar de 
Heuvelring. Weg vervolgen naar het Piusplein. Het Piusplein draait naar rechts en wordt de 
Paleisring. Het Stadhuis bevindt zich hier aan de rechterkant (net na de bocht onder de flat).

Vanuit de richting Breda
Neem afslag 11-Tilburg-Centrum West richting Tilburg-Centrum West/Goirle.
Volg Tilburg/Waalwijk (niet Tilburg Zuid). U komt dan op de Ringbaan-West. Volg de 
Ringbaan-West tot aan de kruising met de Hart van Brabantlaan. Hier slaat u rechtsaf. 
De Hart van Brabantlaan gaat over in de Spoorlaan. Rijd rechtdoor langs het station Tilburg; 
aan het einde van de Spoorlaan gaat u bij de grote kruising rechtsaf de Heuvelring op. 
Weg vervolgen naar het Piusplein. Het Piusplein draait naar rechts en wordt de Paleisring. 
Het Stadhuis bevindt zich hier aan de rechterkant (net na de bocht onder de flat).
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      Parkeergarage Emmapassage 
Paleisring 27, 5038 WD Tilburg
Vlak voor het Stadhuis vindt u parkeergarage Emmapassage. Het Piusplein draait naar 
rechts en wordt de Paleisring. Net na de bocht kunt u rechts voorsorteren om af te slaan naar 
de Emmapassage.

        Looproute van parkeergarage Emmapassage naar het Stadhuis (2 min)  
Verlaat de parkeergarage aan de kant van de Paleisring. Sla rechtsaf en loop onder de flat 
door. De ingang van het Stadhuis bevindt zich aan de rechterkant (nog voor het 
Paleis-Raadhuis).

      Parkeergarage Koningsplein
U kunt op twee manieren de parkeergarage Koningsplein bereiken.

1. Ingang via Bisschop Zwijsenstraat.
U rijdt op de Paleisring het Stadhuis aan uw rechterkant voorbij (Stadhuisplein). Sla na 170 
meter linksaf naar de Bisschop Zwijsenstraat en ga daarna direct weer links (nog voor het 
Factorium). Hier bevindt zich de parkeergarage Koningsplein. Houd bij het inrijden links aan.

Vanuit de richting Waalwijk
Vanaf Waalwijk komt u Tilburg binnen via de Midden-Brabantweg. Deze gaat na de 
rotonde over in Ringbaan-West (u gaat hier rechtdoor). Via een viaduct het spoor over. 
Sla direct daarna linksaf de Hart van Brabantlaan in, richting centrum. De Hart van 
Brabantlaan gaat over in de Spoorlaan. Rijd rechtdoor langs station Tilburg; aan het einde van 
de Spoorlaan gaat u bij de grote kruising rechtsaf de Heuvelring op. Weg vervolgen naar het Pius-
plein. Het Piusplein draait naar rechts en wordt de Paleisring. Het Stadhuis bevindt zich hier aan 
de rechterkant (net na de bocht onder de flat).



2. Ingang via Piusstraat 1, 5038 WR Tilburg.
U rijdt op de Paleisring het Stadhuis aan uw rechterkant voorbij (Stadhuisplein). 
Sla na 170 meter linksaf naar de Bisschop Zwijsenstraat. Sla na 300 meter linksaf naar 
de Primus van Gilsstraat. Ga aan het einde weer linksaf, de Piusstraat in. Sla na 250 
meter linksaf naar de Clercxstraat. Hier bevindt zich de parkeergarage Koningsplein. 
Houd bij het inrijden links aan.

     Looproute van parkeergarage Koningsplein naar het Stadhuis (3 min)  
Verlaat de parkeergarage aan de kant van het Koningsplein. Ga linksaf richting de Paleisring. 
Steek bij de stoplichten de weg over. De ingang van het Stadhuis bevindt zich recht voor u. 

 Komt u met de fiets?
Via deze link kunt u zien welke fietsenstallingen beschikbaar zijn:
https://www.tilburg.nl/stad-bestuur/vervoer-parkeren/fietsen-in-tilburg/
  
      Lopend vanaf station Tilburg (11 min – 900 meter)
Station Tilburg Spoorlaan 35, 5038 CB Tilburg
Loop naar het oosten op de Spoorlaan, richting de Stationsstraat (300 m).
Sla rechtsaf naar de Willem II Straat (400 m).
Weg vervolgen naar het Stadhuisplein (97 m).
Sla rechtsaf (loop om het gebouw heen) om op het Stadhuisplein te blijven.
Rechts vindt u de hoofdingang van het Stadhuis.

       Bus vanaf station Tilburg  (ca 11 min)
Loop vanaf het centraal station naar het oosten op de Spoorlaan richting het busstation. 
Vanaf perron F kunt u o.a. de Arriva stadsbus 1, 2 of 3 pakken naar bushalte Stadhuisplein. 
Na het uitstappen steekt u het fietspad over. Het Stadhuis bevindt zich aan de rechterkant 
(nog voor het Paleis-Raadhuis). Via 9292.nl kunt u de actuele reistijden raadplegen.

U kunt uw reis live plannen via Google Maps: http://bit.do/Stadhuis


