Factsheet Parkeergarage Ringkade
Adres: Ringkade 4
Openingstijden: dagelijks (maandag t/m zondag) 7.00 – 23.00 uur
Tarief: € 1,50 per uur (eerste uur gratis)
Uitrijden: 24 uur per dag
Aanloopperiode: 23 januari – medio maart 2017
Let op: tijdens aanloopperiode gratis parkeren
Openingstijden: dagelijks 7.00 – 23.00 uur
Uitrijden tussen 23 en 7 uur is niet mogelijk!
Hoeveel parkeerplekken heeft de nieuwe parkeergarage aan de Ringkade?
213 openbare parkeerplekken, waarvan 4 gehandicaptenplaatsen en 2 oplaadpunten voor
elektrische auto’s.
Wat zijn de betaalmogelijkheden?
U kunt betalen met contant geld, pinpas, contactloos of creditcard.
Waarom wordt de parkeergarage nu al geopend, als het beheersysteem nog niet werkt?
De parkeergarage is onder meer bedoeld voor bezoekers van de supermarkt Hoogvliet die half
februari opengaat. Bovendien is er dringend behoefte aan meer parkeerplekken rondom het
Kooiplein. Daarom is besloten om de parkeergarage alvast overdag in gebruik te nemen en tijdens
de aanloopperiode het parkeren gratis aan te bieden.
Kan ik straks met mijn bewonersvergunning parkeren in de parkeergarage?
Heeft u een bewonersvergunning en woont u in de Curaçaostraat (alleen oneven nummers) of
Ringkade (alleen oneven nummers), dan kunt u een speciale toegangspas aanvragen via P1 om
zonder extra kosten in de parkeergarage Ringkade te parkeren. De bewoners worden hierover
eind februari verder geïnformeerd.
Omdat de gemeente voldoende parkeerplaatsen moet bieden aan zowel bewoners, bezoekers
van bewoners en winkelend publiek, zal het gebruik van de plaatsen die aan de bewoners
beschikbaar worden gesteld gemonitord worden. Het kan zijn dat de tussentijds worden
bijgesteld.
Kan ik een abonnement aanvragen voor de Ringkade-parkeergarage?
Het is momenteel nog niet mogelijk een abonnement aan te vragen voor parkeergarage
Ringkade. Dit is gedurende de aanloopperiode ook nog niet noodzakelijk omdat iedereen gratis
in- en uit kan rijden. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij P1, de beheerder van de
parkeergarage.
Kan ik als bewoner of ondernemer uit de buurt korting krijgen op een abonnement?
Voorlopig worden er nog geen abonnementen (met uitzondering van de abonnementen ten
behoeve van de bewoners op de Ringkade & Curacaostraat) beschikbaar gesteld.
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij P1, de beheerder van de parkeergarage. Naar
verwachting worden de overige abonnementen eind maart beschikbaar gesteld.
Waar komt de tweede parkeergarage rond het Kooiplein? En hoeveel parkeerplekken heeft die?
De tweede parkeergarage komt onder de nieuwe Albert Heijn en woningen. De ingang komt aan
de Soestdijkkade. Parkeergarage Soestdijkkade krijgt ruim 140 parkeerplekken. Deze
parkeergarage zal in november 2017 in gebruik worden genomen.

Mijn auto staat nog in de parkeergarage, en het is na 23 uur. Wat moet ik doen?
Er is geen bewaker aanwezig die de garage kan openen, dus u zult moeten wachten tot de
volgende ochtend. Om 7 uur gaat de parkeergarage weer open. Bij noodsituaties – zoals brand of
wateroverlast - kunt u bellen met de beheerder P1 via 088 – 126 1414.
Dus ik kan ’s nachts parkeren in de parkeergarage?
Als u de parkeergarage vóór 23 uur inrijdt, kunt u uw voertuig hier inderdaad voor de nacht
parkeren. U kunt pas na 7.00 uur ’s ochtends weer uitrijden. In de tussentijd kunt u ook als
voetganger niet bij uw auto of motor terecht.
Waarom vraag ik straks een abonnement bij P1 aan, terwijl de parkeergarage van de gemeente
Leiden is? Beslist P1 dan ook over mijn aanvraag?
P1 is het bedrijf dat de parkeergarage in opdracht van gemeente beheert. Dat betekent dat P1 de
parkeergarage bewaakt en schoonhoudt, maar ook de administratie van de abonnementen
verzorgt. De voorwaarden waaronder bewoners, bezoekers en ondernemers een abonnement
kunnen aanvragen, bepaalt de gemeente. P1 toetst vervolgens of de aanvraag aan de
voorwaarden voldoet.

