WONEN EN WERKEN IN EN ROND HET CITY CENTRUM
Als u in het City Centrum woont dan kunt u tegen geringe
kosten een parkeervergunning op kenteken voor één of
twee auto’s aanschaffen. De tweede vergunning is wat
duurder dan de eerste. Als u over een eigen parkeerplaats (garage, carport, oprit) beschikt, kunt u één
parkeervergunning aanschaffen, de kosten zijn gelijk aan
die van een tweede vergunning. Voor bezoekers kunt u
dagkaarten kopen.
In “de schil” rond het centrum kan overlast ontstaan door
“vreemdparkeerders”. Bewoners kunnen voor hun straat
daarom “vergunningparkeren” aanvragen. In veel straten
rondom het City Centrum is vergunningparkeren al ingevoerd.
Als bewoner van deze straten kunt u, zoals de bewoners
van het centrum, één of twee vergunningen aanschaffen.
Ook hier kunt u voor bezoekers dagkaartjes kopen.
Als u in het City Centrum werkt, kunt u een parkeervergunning
voor een jaar, kwartaal of maand kopen. Deze vergunningen
zijn geldig op alle terreinen óf alleen op langparkeerterreinen
Repel (nummer 12) en Bree (nummer 3).
Voor vergunningen en bezoekerskaarten kunt u terecht
bij de publieksbalie in het gemeentehuis.
De prijzen van alle vergunningen en bezoekerskaarten vindt
u op het losse inlegvel.
INFORMATIE
Voor vragen en het melden van storingen kunt u terecht
bij de loge in de parkeergarage:
telefoon 040-2547641
Voor vragen over parkeerbeleid, tarieven en vergunningen
kunt u contact opnemen met het gemeentehuis:
telefoon 14 040
e-mail: gemeente@veldhoven.nl

Parkeren in het City Centrum

BETAALD PARKEREN IN HET CITY CENTRUM
Rond het City Centrum in Veldhoven zijn verschillende
parkeerterreinen en een parkeergarage (zie de plattegrond
op de voorkant van deze folder).
In totaal zijn hier ruim 1450 parkeerplaatsen.
Op al deze parkeerterreinen geldt ‘betaald parkeren’.
Wanneer?
De tijden van betaald parkeren zijn:
Maandag tot en met zaterdag:
Vrijdag en andere koopavonden:
Koopzondagen:

09.00 - 18.00 uur
09.00 - 21.00 uur
gratis parkeren

Parkeergarage
De openingstijden van de parkeergarage (nummer 11) zijn:
Maandag tot en met zaterdag:
08.00 - 19.00 uur
Vrijdag en andere koopavonden:
08.00 - 22.00 uur
Koopzondagen:
11.00 - 18.00 uur
In de parkeergarage (op de plattegrond nummer 11) betaalt u
voor de gehele openingstijd, behalve op koopzondag.
Tarieven
De tarieven voor betaald parkeren vindt u op het losse inlegvel.
Op parkeerterreinen Repel (nummer 12) en Bree (nummer 3)
geldt een maximum dagtarief. Als u lang wilt parkeren
(langer dan 2½ uur) is het goedkoper om op een van deze
terreinen te parkeren.
Gehandicapten
Met gebruik van een gehandicaptenparkeerkaart mag u
gratis parkeren op de aangegeven parkeerplaatsen
voor gehandicapten.
Dit geldt niet in de parkeergarage (nummer 11).

HOE KUNT U BETALEN?
Vooraf:
Op alle parkeerterreinen (behalve in de parkeergarage)
kunt u vooraf betalen met muntgeld (vanaf € 0,10) of uw
chipknip. Let op! Betaalautomaten geven geen
wisselgeld terug.
Precies op maat
Voor de parkeerterreinen (niet voor de parkeergarage) kunt
u een parkeerkaart aanschaffen. Met deze kaart
kunt u precies op maat betalen.
U stort een bedrag op de kaart (maximaal € 25,00). Dit kan
met muntgeld bij de parkeerautomaten en contant of met
de chipknip bij de publieksbalie.
Bij aanvang van het parkeren koopt u met de kaart een
parkeerticket voor de hele dag. Bij terugkomst steekt u de
kaart opnieuw in de parkeerautomaat en wordt het teveel
betaalde bedrag teruggeboekt op de kaart.
U betaalt dus nooit teveel en nooit te weinig.
De parkeerkaart is tegen betaling van € 5,00 borg
verkrijgbaar bij de publieksbalie en bij een aantal winkels
in het City Centrum (Sigarenmagazijn Dillen, Jumbo).
Achteraf:
In de parkeergarage betaalt u achteraf bij een van de
betaalautomaten. Dit kan met muntgeld (minimaal € 0,10)
en papiergeld (maximaal € 10,00) of met uw chipknip.
Ook bestaat de mogelijkheid van “chip-in/chip-out”:
in plaats van een parkeerkaart te pakken bij de ingang steekt
u uw chipknip in de automaat en dat doet u weer als u
de garage verlaat. Het te betalen bedrag wordt afgeschreven
van uw chipknip.

