Snel en zonder file naar uw parkeerplaats
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Parkeertarieven Almere Stad
Het betaald parkeren geldt op maandag tot en met zaterdag van
07.00-24.00 uur en op zondag van 12.00-24.00 uur.
Voor actuele tarieven en openingstijden kunt u kijken op
http://parkeren.almere.nl
Parkeerabonnementen parkeergarages en -terreinen
Almere Stad
Woont of werkt u in een zone met betaald parkeren, dan kunt u
een parkeerabonnement aanvragen om te parkeren in een van
de parkeergarages of -terreinen waar het abonnement geldig is.
Het is ook mogelijk om een abonnement voor alle garages aan
te vragen.
Meer informatie kunt u vinden op http://parkeren.almere.nl

Nummer parkeergarage

Naam parkeergarage

Aantal plaatsen

P1

Koolzaadveld

400

P2

Metropolegarage

400

P3

Regisseurgarage

400

P4

Stadhuisgarage

250

P5

Hennepveld

300

P6

Hospitaalgarage

850

Parkeerservice Almere
Blekerstraat 6
1315 AH Almere
Tel. 036-534 32 02
E-mail: info@parkeerwinkelalmere.nl

P7

Schippergarage

400

Kijk ook op: http://parkeren.almere.nl voor meer informatie.

P8

Flevogarage

450

Dit is een uitgave van de Gemeente Almere

P9

Krakelinggarage

250

P10

Muntgarage

400

P11

Leerlinggarage

100

P12

Schoutgarage

350

Meer informatie
Voor meer informatie over parkeren in Almere kunt u terecht bij
Parkeerservice.
Ook kunt u bij Parkeerservice parkeervergunningen,
abonnementen, ontheffingen en bezoekerskaarten aanvragen.
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PROJECT REALISATIE
Dit project is gerealiseerd door de diensten Stedelijke Ontwikkeling
en Stadsbeheer in samenwerking met Vialis, Data Display en
de VerkeersInformatieDienst.
EFRO
Dit dynamische verkeerssysteem wordt mogelijk gemaakt met
subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
(EFRO). Almere krijgt deze EFRO-subsidie omdat het informatiesysteem een impuls geeft aan de bereikbaarheid en de uitstraling
van het stadscentrum. Dit versterkt de stedelijke economie.
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Snel en zonder file naar uw parkeerplaats

Locaties van de informatiepanelen

Als bezoeker van het centrum van Almere kunt u nu nog sneller en makkelijker
een parkeerplaats vinden in één van de twaalf garages. Op zes plaatsen rondom
het centrum zijn digitale informatiepanelen te vinden met actuele parkeer- en fileinformatie. U ziet meteen waar er plek is en hoe u het snelst bij de garage van uw
keuze kunt komen.

Op de kaart hieronder kunt u de zes locaties van de panelen zien. Op alle
routes naar het centrum komt u tenminste één informatiepaneel tegen.
De afbeelding op het paneel verschilt per locatie zodat u altijd met de rijrichting
mee de informatie kunt lezen. Op deze wijze kunt u eenvoudig en snel uw route
bepalen.
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De volgende informatie kunt u vinden op de panelen:
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1. Locaties van de parkeergarages
In het centrum van Almere kunt u in twaalf
parkeergarages parkeren, aangeduid met P1-P12.
Op het informatiepaneel kunt u zien waar de
parkeergarages zijn en hoe u daar naar toe kunt
rijden. U kunt altijd via verschillende routes op uw
bestemming komen.
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Locatie Veluwedreef
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Locatie Waddendreef
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4. Locatie van het station
Het logo van de Nederlandse Spoorwegen
(NS)
geeft de locatie van treinstation
Almere Centrum aan. P2 en P12 zijn de
dichtstbijzijnde parkeergarages.
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2. Parkeergarage vol/vrij
Ziet u op het paneel een parkeergarage in het
wit, dan is de garage vrij. Een rood gekleurde
parkeergarage geeft aan dat deze vol is.
3. File-informatie
De panelen geven de route naar de parkeergarage
van uw keuze aan. Ziet u een wegvak of kruispunt
in het rood, dan is hier file.
U kunt een andere route kiezen zodat u zonder
vertraging naar uw bestemming kunt rijden.
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Locatie Cinemadreef
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