Leiden Parkeren
Betaald parkeren in Leiden

Toekomstige Zones Betaald Parkeren

Wat betekent dat voor mij?
Hoe gaat betaald parkeren in Leiden er uitzien vanaf 1 januari 2016?
Wanneer krijgt u hier mee te maken? Waar moet u rekening mee
houden? Hieronder vindt u de nieuwe situatie in hoofdlijnen. In een
aparte tabel vindt u de nieuwe tarieven op een rijtje.
Bewoner zone A
U woont in het centrum en heeft al
een parkeervergunning, die u per
kwartaal verlengt. U kunt maximaal
twee bewonersvergunningen per
adres aanvragen. Met uw parkeer
vergunning kunt u straks ook in zone
B parkeren. Voor uw bezoekers kunt
u bezoekerskraskaarten aanschaffen.
N.B. De wijken Vreewijk, Transvaal I
en Maredijkbuurt vallen nu onder het
centrum, maar worden vanaf 1 janu
ari 2016 zone B1. Woont u in een van
deze wijken, dan moet u een nieuwe
parkeervergunning zone B aanvragen.
Deze vergunning heeft een lager tarief
en wordt jaarlijks verlengd in plaats
van per kwartaal. De bezoekerskras
kaarten zijn goedkoper en de venster
tijden beperkter. Zie ook de toelichting
bij ‘Bewoner zone B’.
Bewoner zone B
U woont in zone B1 of B2, en u heeft
een auto die u op straat wilt parkeren.
Dan kunt u een bewonersvergunning
aanvragen, maximaal drie vergun
ningen per adres. Met uw parkeerver
gunning kunt u in heel zone B parkeren.
Dus woont u in de Kooi dan kunt u
ook in het Houtkwartier zonder bijbe
taling parkeren. In het centrum (zone
A) betaalt u wel het reguliere bezoe
kerstarief. Als u regelmatig bezoek
krijgt, kunt u een speciale bezoekers
vergunning aanvragen. Daarnaast kunt
u losse bezoekerskraskaarten (maxi
maal 4 uur geldig) aanschaffen.
Deze tijdelijke bezoekersregelingen
verdwijnen met de invoering van
digitaal parkeren. Dan komt er een
digitale bezoekersregeling. Zie het
kader rechts onder.
Bezoeker in zone A of B
Bezoekers aan de binnenstad (zone
A) kunnen gebruikmaken van parkeer
garages. Parkeert u op straat, dan
koopt u een kaartje of u maakt
gebruik van mobiel parkeren via uw
aanbieder, zoals Park-line of Yellow
brick. Of degene waar u op bezoek
gaat, heeft een bezoekerskraskaart
waar u gebruik van kunt maken. Ook
in zone B moet u vanaf 2016 betalen
voor parkeren op straat. Dit kan bij
de parkeerautomaat of via mobiel
parkeren Het reguliere tarief voor
parkeren op straat is € 2,00 per uur.
In zone B2 (zie kaart) wordt het
parkeertarief de eerste twee uur
€ 0,10 per uur. Bewoners kunnen voor

hun gasten een bezoekersvergunning
of bezoekerskraskaarten aanschaffen.
Werknemer in zone A of B
U werkt in Leiden, in het centrum of
in de schilwijken. Via uw werkgever
kunt u in aanmerking komen voor een
parkeervergunning, de zogenaamde
werknemersvergunning. Uw werkgever
vraagt deze aan bij de gemeente. Het
is niet zeker of u de parkeervergunning
ook krijgt, want het aantal specifieke
parkeerplaatsen voor werknemers is
per gebied en per werkgever aan een
maximum gebonden. Als u een werk
nemersvergunning krijgt, kunt u
parkeren in aangewezen straten,
specifieke gebieden of op parkeer
terreinen. Deze informatie ontvangt u
bij de vergunning.
Ondernemer in zone A of B
Als u een auto nodig heeft voor uw
bedrijfsvoering, kunt u onder bepaal
de voorwaarden een bedrijfsparkeer
vergunning of klussenbusvergunning
voor het centrum (zone A) aanvragen.
Per 1 januari 2016 komen deze ver
gunningen ook beschikbaar voor zone
B. Voor zone A kunt u maximaal één
bedrijfsparkeervergunning aanvragen,
voor zone B maximaal twee. Met de
klussenbusvergunning kunt u zowel
in zone A als B parkeren. Heeft u
werknemers in dienst, dan kunt u voor
hen parkeervergunningen aanvragen,
de zogenaamde werknemersver
gunning. Het maximum aantal te
verkrijgen vergunningen is beperkt,
en hangt af van het aantal werk
nemers, de parkeerplaatsen voor
werknemers op uw eigen terrein en
het beschikbare aantal vergunningen
per gebied. Mocht het maximum aan
tal werknemersvergunningen per
gebied zijn bereikt, dan komt uw
aanvraag op de wachtlijst.
Zorgprofessionals en mantelzorg
in zone A of B
Als arts, verloskundige of andere
zorgprofessional kunt u een speciale
zorgparkeervergunning aanvragen,
nu alleen voor het centrum, straks
ook voor de schilwijken. Met deze
zorgparkeervergunning kunt u zowel
in zone A als B parkeren. Mantelzorgers
kunnen gebruikmaken van een
speciale mantelzorgvergunning, die
de zorgontvanger aanvraagt. Dat
geldt nu alleen in zone A, straks kan
dit ook voor bewoners van zone B,

die ondersteuning van mantelzorgers
krijgen.
Vereniging in zone A of B
U zit in het bestuur van een vereniging
en u komt met de auto. Per 1 januari
2016 komen verenigingen onder
bepaalde voorwaarden in aanmerking
voor een verenigingsvergunning. Met
de parkeervergunning kan binnen de
zone waar uw vereniging is gevestigd,
worden geparkeerd. Na invoering van
digitaal parkeren (zie apart kader)
wordt deze vergunning mogelijk ver
vangen door een andere regeling.
In zone B2, waar veel verenigingen
zijn gevestigd, kunt u in de avonden
en weekenden gratis parkeren en
doordeweeks overdag de eerste twee
uur parkeren voor € 0,10 per uur.
In zone B1 zijn de avonden en zon
dagen gratis parkeren.

Tarieven betaald parkeren per 1-1-2016
Betaald parkeren

Zone A

Zone B

Parkeren op straat

€ 2,70 per uur

B1: € 2,= per uur
B2: eerste 2 uur
€ 0,10 per uur, daarna
€ 2,= per uur

Bewonersvergunning

€ 43,65 per kwartaal
(2e vergunning: € 87,45
p.kw.)

€ 50,= per jaar
(2e en 3e vergunning:
€ 50 p.jr.)

Bezoekerskraskaarten

€ 2,70 per kaart

€ 1,= per kaart

Bezoekersvergunning

nvt

€ 50,= per jaar

Werknemersvergunning

€ 101,25 per kwartaal

€ 140,= per jaar

Bedrijfsvergunning

€ 109,50 per kwartaal

€ 339,= per jaar

Klussenbusvergunning

€ 87,45 per kwartaal

€ 87,45 per kwartaal

Zorgparkeervergunning

€ 87,45 per kwartaal

€ 87,45 per kwartaal

Mantelzorgvergunning

€ 25,= per halfjaar

€ 25,= per halfjaar

Verenigingsvergunning

€ 169,20 per jaar

€ 50,= per jaar

ma t/m za 9.00 - 21.00 uur
zondag 13.00 - 21.00 uur

B1 ma t/m za:
9.00 - 19.30 uur
B2 ma t/m vrij
9.00 - 19.30 uur

Digitaal parkeren in 2016
Vanaf eind 2016 gaat Leiden over op digitaal parkeren. Dit
betekent dat alle parkeerproducten zoals vergunningen en
parkeerkaartjes op kenteken worden uitgegeven en gecontroleerd.
Om te kunnen parkeren voert u uw kenteken in. Dit kan zijn op
een parkeerautomaat of bij het aanvragen van een vergunning
of ontheffing online. Geen bonnetjes of formulieren meer achter
de autoruit maar 24/7 digitaal. De gemeente kan dankzij de digitalisering efficiënter werken maar ook voor u als parkeerder zijn
er voordelen. Per minuut betalen voor bezoek of het snel overzetten van een vergunninghouderskaart bij een tijdelijke auto,
en dat alles vanuit huis. Natuurlijk biedt de gemeente Leiden
een helpende hand voor alle parkeerders. Wilt u nu al digitaal
parkeren? Maak dan gebruik van mobiel parkeren.

leiden.nl/parkeren

