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Uitbreiding betaald parkeren
Naast het bestaande betaald parkeren 
in het centrum (zone A) wordt betaald 
parkeren ingevoerd in de schilwijken 
rondom het centrum (zone B).

Begrenzing
Het gebied wordt begrensd door de 
Slaaghsloot, Zijl, Rijn-Schiekanaal, 
Churchilllaan, Dr. Lelylaan, Plesmanlaan, 
Rijnsburgerweg, Wassenaarseweg en 
de gemeentegrens met Oegstgeest. 
Het Bio Science Park wordt uitge-
zonderd, omdat hier geen parkeer-
plaatsen op de openbare weg zijn. 
Er komt geen betaald parkeren in de 
Merenwijk, Stevenshof, Hoge Mors, 

Boshuizen, Fortuinwijk, Roomburg, 
Meerburg en het Waardeiland.

Binnen- en buitenschil
De schilwijken vormen één zone, 
namelijk zone B. Deze zone B is onder-
verdeeld in zone B1 (binnenschil) en 
zone B2 (buitenschil). In zone B1 geldt 
betaald parkeren van maandag t/m 
zaterdag, in zone B2 van maandag 
t /m vrijdag. Bovendien kunnen  
bezoekers in de buitenschil (B2) de 
eerste twee uur voor € 0,10 per uur 
parkeren; daarna geldt het reguliere 
uurtarief van € 2,= per uur. Op de 
zonekaart (zie rechterpagina) staan 

de toekomstige grenzen van het 
betaaldparkeren-gebied aangegeven 
inclusief de venstertijden - dat zijn de 
tijden waarop betaald parkeren geldt.

Opheffen blauwe zone
In een aantal wijken rond het centrum 
bestaan nu blauwe zones. Hier mogen 
bezoekers tot een maximum van  
twee uur gratis parkeren, en kunnen 
bewoners een parkeerontheffing  
aanschaffen. De huidige blauwe zones 
blijven gelden totdat betaald parkeren 
is ingevoerd. Dat zal niet overal  
tegelijk zijn omdat de invoering in 
fasen gebeurt.

Betaald parkeren in Leiden wordt uitgebreid naar de wijken rondom het centrum, 
de zogenaamde schilwijken. Dat heeft de gemeenteraad besloten met als doel de 
parkeeroverlast in de wijken terug te dringen en zo de leefbaarheid te verbeteren. 
Bovendien wil de gemeente voor komen dat de parkeeroverlast verschuift naar naast-
gelegen straten of wijken. Daarom is gekozen voor doorgaande wegen, spoorlijnen 
of waterwegen als begrenzing van het gebied betaald parkeren.

Auto parkeren? Mobiel betalen!
In Leiden kunt u parkeerkosten snel en veilig betalen met uw
mobiele telefoon. Met mobiel parkeren hoeft u nooit meer van 
te voren te bedenken hoelang u ergens gaat parkeren. Ook loopt 
u niet het risico om te veel te betalen. Of juist te weinig waar-
door u een parkeerboete riskeert. U betaalt gewoon achteraf en 
precies de tijd die u geparkeerd heeft. Dat is heel makkelijk en 
ook voordelig. U hoeft niet in het bezit te zijn van een smart-
phone om mobiel te parkeren. De parkeertijd wordt aan- en  
stopgezet door te bellen naar de aanbieder, via een parkeerapp 
of internet. Dus, niet meer in de kou staan bij de parkeer
automaat en geen weg waai ende bonnetjes achter uw autoruit. 
Auto parkeren? Mobiel betalen!

Fase 1

Start op 1 januari 2016.
Maredijkbuurt, Transvaal I en II, 
Vreewijk, Professorenwijk, 
Burgemeesterswijk, Rijndijkbuurt 
inclusief Hoge Rijndijk

Fase 2

Start drie tot zes maanden later.
Zeeheldenbuurt, De Kooi, 
Noorderkwartier, Nieuw Leyden, 
Groenoord-Zuid

Fase 3

Volgt later in 2016. 
Lage Mors, De Bockhorst, Transvaal III, 
Haagwegkwartier, Gasthuiswijk, 
bedrijventerreinen Rooseveltstraat, 
Trekvliet en De Veiling, Cronestein/
Fruitbuurt en Lammenschansdriehoek 
inclusief Lammenschansweg en 
Kanaalweg

Fase 4

Volgt later in 2016. 
Bedrijventerrein De Waard, De Hoven, 
nieuwbouwwijk Groenoord, 
Groenoord-Noord, Houtkwartier, 
Raadsherenbuurt, Vogelwijk

Uitbreiding Betaald Parkeren in vier fasenInvoering in vier fasen

Wanneer komt betaald parkeren  
in mijn straat?
Vanaf 1 januari 2016 wordt het betaald-parkeren-gebied in Leiden in 
vier fasen uitgebreid. Dat betekent dat niet iedereen tegelijk met 
betaald parkeren in de eigen straat of wijk te maken krijgt.

De invoering van betaald par keren 
vraagt om een zorgvuldige voorberei-
ding en voldoende tijd om alle nood-
zakelijke voorzieningen door te 
voeren. Er komen nieuwe parkeer-
automaten en verkeers borden in de 
wijken, alle bewoners en bedrijven 
worden geïnformeerd, en vergun-
ningen moeten tijdig worden aange-
vraagd en uitgegeven. 

Tijdpad
Fase 1 van betaald parkeren start per 
1 januari 2016. De volgende fase start 
naar verwachting drie tot zes maan-
den later. Fase 3 en 4 volgen in de 
tweede helft van 2016. De exacte 
planning hangt af van de tussentijdse 
evaluatie van de invoering. Eind 2016 

zijn in heel zone B betaald parkeren 
en digitaal parkeren (zie kader op de 
rechterpagina) ingevoerd. Drie maan-
den voordat betaald parkeren bij u in 
de straat wordt ingevoerd, ontvangt 
u een brief van de gemeente met 
informatie over de venstertijden, de 
tarieven en hoe u een vergunning kunt 
aanvragen. Via de Stadskrant, website 
én borden bij u in de wijk wordt de 
daadwerkelijke datum van invoering 
kort van te voren nogmaals bekend-
gemaakt. Alleen bewoners, bedrijven 
en instellingen die gevestigd zijn in 
fase 1, kunnen nu een vergunning 
aanvragen. Bewoners en bedrijven in 
fase 2 t/m 4 hoeven nu niets te onder-
nemen, en kunnen nog geen vergun-
ning aanvragen.

Meer informatie
Op de website van de gemeente vindt u meer informatie over de uit brei ding betaald parkeren en veel 
gestelde vragen: www.leiden.nl/uitbreiding-betaald-parkeren. Voor algemene parkeerinformatie of 
een snelle link naar het aanvragen van een parkeer vergunning, ga naar www.leiden.nl/parkeren en 
kies ‘Ik woon in Leiden’ of ‘Ik werk in Leiden’.

Hoe vraag ik een parkeervergunning aan?

Voor o.a. bewoners en bedrijven in fase 1
Het aanvragen van een parkeer-
vergunning kan via het digitale 
loket van de gemeente Leiden. Op 
www.leiden.nl/parkeer vergun-
ningen vindt u informatie over alle 
vergunningen en ont hef fingen, 
en een directe link naar het digi-
tale loket. 

Wanneer moet u een 
vergunning aanvragen?
Bewoners in het centrum fase 1 (zie 
fase kaart) van zone B kunnen vanaf 
begin oktober een aanvraag indienen 
voor een parkeervergunning per 1 
januari 2016. Ditzelfde geldt voor 

bedrijven, verenigingsbesturen en 
zorgprofessionals die gevestigd zijn in 
het centrum of fase 1 van zone B. De 
wijken waar per 1 januari 2016 betaald 
parkeren wordt ingevoerd, worden 
hierover ook per brief geïnformeerd. 
Bewoners en bedrijven van de overige 
wijken in zone B ontvangen tijdig – 
drie maanden voor invoering  
van betaald parkeren – een brief, en 
hoeven nu nog niets te ondernemen. 

Aanvraag in het kort
•  U kunt via het digitale loket met 

uw DigiD een parkeervergunning 
aanvragen. 

•  U betaalt direct via Ideal en ont vangt 
de parkeervergunning per post.

• Bedrijven maken voor de aanvraag 
van een parkeervergunning gebruik 
van e-herkenning of een bedrijfs-
account. 

• De bezoekersvergunning en 
bezoek ers kraskaarten schaft u  
op dezelfde wijze aan, op www.
leiden .nl/parkeervergunningen. 

• Bij de aanvraag van de parkeer-
vergunning kunt u lezen aan welke 
voorwaarden u moet voldoen om 
in aanmerking te komen.


