
Op maandag 13 juni verandert het autoparkeren in de Leidse 
binnenstad. De parkeerplekken op straat zijn dan - bijna 
allemaal - bestemd voor vergunninghouders. Bezoekers  
parkeren in de parkeergarages en op de nieuwe kort-
parkeerlocaties. Lees op deze pagina over de veranderingen.

Nieuwe straatparkeren in Leidse 
binnenstad start op 13 juni

Kortparkeerlocaties: wat zijn dat 
en waar vindt u ze?
Op negen locaties in de binnenstad komen kortparkeerlocaties. 
Dit zijn parkeerplaatsen in de buurt van winkels of andere bezoekers
functies waar geen parkeergarage in de buurt is. Hier kunnen 
bezoekers maximaal 2 uur parkeren.

Het tarief is op de kortparkeerloca-
ties € 3,50 per uur. Dit geldt op 
maandag tot en met zaterdag van 
9.00 en 21.00 uur en op zondag 
van 13.00 tot 21.00 uur. Buiten deze 
uren geldt hier vrij parkeren zonder 
tijdslimiet. 

Locaties op de kaart
De negen kortparkeerlocaties zijn:
• Morssingelterrein
• Langegracht
• het parkeerterrein bij het 

Tweelinghuis

• het parkeerterrein bij het 
Stadsbouwhuis

• Waardkerkplein
• Kaarsenmakersplein
• Levendaal
• Doezastraat
• Lange Mare

Bij de laatste twee locaties staan 
rode-kap-automaten. Hier kunnen 
vergunninghouders niet parkeren 
zonder bijbetaling. Op de platte-
grond staan ze aangegeven. 

Om onze stad leefbaar, bereikbaar 
en aantrekkelijk te houden gaan 
we het parkeren anders organise
ren. We hebben de ruimte op 
straat nodig voor fijn wonen, 
gezond ondernemen, vergroenen 
en buiten ontspannen. Net als het 
programma Autoluwe Binnenstad 
draagt het anders parkeren hier
aan bij.

Het nieuwe straatparkeren in het cen-
trum is een van de eerste concrete 
projecten. 

De juiste parkeerder op de juiste 
plek
Parkeren op straat kan vanaf maandag 
met een parkeervergunning óf een 
dagkaart à € 25. Dit geldt 24 uur per 
dag. Parkeerders die een bezoek aan 
de binnenstad brengen, kunnen in de 
parkeergarages terecht of op de nieu-
we kortparkeerlocaties. Dit zijn par-
keerplaatsen in de buurt van winkels 
of andere bezoekersfuncties waar 
geen parkeergarage in de buurt is. 
Hier kunnen zij maximaal 2 uur par-
keren.
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Nieuwe straatparkeren

Flinke uitbreiding parkeermogelijkheden in 
het centrum voor gehandicapten

Parkeerders met een gehandicaptenparkeerkaart kunnen bij de gemeen
te gratis een gehandicaptenparkeervergunning aanvragen. Hiermee 
kunnen zij zonder bijbetaling parkeren binnen de betaaldparkeren
zones (zone A, B1 en B2).

Eerder was de parkeervergunning nog 
niet geldig op vergunninghouders-
plaatsen in het centrum. Dat gaat ver-
anderen. 

Straatparkeren in Leidse binnen
stad 
Zodra het nieuwe straatparkeren 
ingaat, kunnen houders van een 
gehandicaptenparkeervergunning in 
het centrum óók op vergunninghou-
dersplaatsen staan. Dit betekent een 
flinke uitbreiding van de parkeermo-
gelijkheden in de binnenstad.

Niet bij de rodekapautomaat
De gehandicaptenparkeervergunning 
is ook geldig op kortparkeerlocaties, 
alleen niet bij de rode-kap-automaat. 
Voor het parkeren op een algemene 
gehandicaptenparkeerplaats is nog 
steeds de gehandicaptenparkeerkaart 
nodig.

Meer weten?
Kijk op 
www.leiden.nl/gehandicaptenparkeren. 

Bezoekersparkeervergunning voor visite

Veel bewoners in de binnenstad hebben een bezoekersparkeervergun
ning voor hun visite. Nu de meeste parkeerplaatsen op straat bestemd 
zijn voor vergunninghouders, is de bezoekersparkeervergunning vaker 
nodig.

Veranderingen rond rode-kap-automaat in 
het centrum

Meer weten over het nieuwe  
straatparkeren?
Algemene informatie over het pro-
ject en veelgestelde vragen vindt u 
op www.leiden.nl/nieuwestraat
parkeren.

Wilt u weten welke veranderingen 
voor auto- en fietsparkeren nog 
meer op stapel staan? Kijk dan op 
www.leiden.nl/andersparkeren.

Voor concrete vragen, neem con-
tact op met de gemeente via 
www.leiden.nl/contact of telefo-
nisch via nummer 14 071, keuze 3.

Extra bezoekersuren vanaf 13 juni
Visite kan op de vergunning-
houdersplekken met de bezoekers-
parkeervergunning parkeren. Op deze 
parkeerplekken geldt 24 uur per dag 
betaald parkeren. Daarom is het maxi-
maal aantal bezoekersuren per jaar 
opgehoogd tot 300 uur. Vanaf maan-
dag 13 juni kunnen vergunninghou-
ders de extra uren kopen.

Waar kan visite nog meer  
parkeren? 
Bewoners die geen bezoekersparkeer-
vergunning kunnen aanvragen,  
kunnen hun visite het beste verwijzen 
naar een van de parkeergarages. Hier 
kunnen bezoekers langer én goed-
koper parkeren dan op straat. Op de 
negen kortparkeerlocaties kan over-
dag maximaal 2 uur worden gepar-
keerd. Na 21.00 uur ’s avonds en op 
zondagochtend (tot 13.00 uur) geldt 
hier vrij parkeren zonder tijdslimiet.

In de Leidse binnenstad is de  
rodekapautomaat bekend. Bij 
deze automaat is een aantal  
parkeervergunningen niet geldig. 
Dit is bedoeld om kortparkeer ders 
op deze locaties voorrang te 
geven.

Met de invoering van het nieuwe 
straatparkeren gaat een aantal  
zaken rond de rode-kap-automaat 
veranderen. 

Lange Mare en de Doezastraat
• Alleen op de Lange Mare en de 

Doezastraat staan nog rode-kap-
automaten.

• Het aantal parkeervergunningen 

dat niet geldig is bij de rode-kap-
automaat wordt flink uitgebreid.

Vanaf 13 juni zijn de volgende vergun-
ningen niet geldig: 

• bewonerspar keervergunning 
• bezoekersparkeervergunnin, 
• deelautoparkeervergunning 
• mantelzorg parkeervergunning 
• gehandicapten parkeervergunning 
• werknemersparkeervergunning 
• bedrijfsparkeervergunning 
• klussenbusparkeervergunning 
• verenigingsparkeervergunning

Meer weten?
Kijk op www.leiden.nl/rodekap. 

Goedkoper en langer parkeren in 
de parkeergarage

In en rond de binnenstad kunnen bezoekers met hun auto terecht in 
zes parkeergarages en op parkeerterrein Haagweg. Hier kunnen zij 
langer én goedkoper parkeren dan op straat.

Met verkeersborden worden de routes 
naar de belangrijkste parkeerlocaties 
aangeven. Dynamische borden in de 
buurt van parkeergarages Lammer-
markt en Garenmarkt geven aan of 
er nog plek is met VRIJ/VOL. 

Goedkoper parkeren
Parkeren in de garage of op parkeer-
terrein Haagweg is sowieso goed-
koper dan parkeren op straat. In 
onder staande tabel staan de tarieven 
vermeld:

Parkeerplek Tarief per 
uur

Dagkaart Maximale  
parkeerduur

Op straat: kortparkeerlocaties € 3,50 € 25,00 2 uur

Op straat: vergunninghoudersplekken n.v.t. € 25,00 Geen

Parkeergarage Lammermarkt € 3,40 € 21,00 Geen

Parkeergarage Garenmarkt € 3,40 € 21,00 Geen

Parkeergarage Morspoort € 2,70 € 16,00 Geen

Parkeergarage Haarlemmerstraat € 2,20 € 16,00 Geen

Kijk voor de tarieven van Parkeerterrein Haagweg op www.leidenparking.nl.

Reserveer en parkeer  
met korting
Bezoekers kunnen voor de drie cen-
trale parkeergarages (Morspoort, 
Lammermarkt en Garenmarkt) een 

parkeerplek met korting reserveren. 
De korting geldt vanaf 3 uur parkeren 
en loopt op naarmate er langer wordt 
geparkeerd:

Parkeergarage Regulier tarief 3 uur met 
korting

5 uur met 
korting

12 uur met 
korting

Lammermarkt € 3,40 per uur
€ 21,00 per dag

€ 7,50 € 12,50 € 16,00

Garenmarkt € 3,40 per uur
€ 21,00 per dag

€ 7,50 € 12,50 € 16,00

Morspoort € 2,70 per uur
€ 16,00 per dag

€ 7,00 € 12,00 € 14,00

Met een bezoekersparkeervergunning 
kunnen bewoners het parkeren van 
hun bezoek aan- en afmelden, tegen 

een goedkoper tarief. Ook kunnen 
meerdere kentekens tegelijk worden 
aangemeld. 


