Persbericht

Het nieuwe parkeer- en identificatiesysteem
van AZ Alma
19 oktober 2009 – AZ Alma start deze week op beide campussen met een nieuw parkeer- en
identificatiesysteem. Het nieuwe systeem treedt in werking op dinsdag 20 oktober op campus
sijsele en op woensdag 21 oktober op campus eeklo. Het nieuwe systeem heeft zowel voor de
bezoekers, als voor de artsen en medewerkers enkele gevolgen.
AZ Alma wil het hoofd bieden aan langparkeerders die niets met het ziekenhuis te maken hebben maar die
(vooral op campus eeklo) gretig gebruik maken van de parking om er voor een halve euro een ganse dag
op wandelafstand van het stadscentrum te parkeren. Bovendien wil AZ Alma het tariefstelsel aanpassen
conform de tarieven die in andere regionale ziekenhuizen worden toegepast.

Wijziging 1: Er wordt voortaan niet langer gewerkt met jetons en ook de oude parkeerkaarten of badges,
waarmee de artsen, het personeel, de huisartsen en bepaalde leveranciers de slagbomen konden openen,
zijn vanaf deze week niet meer bruikbaar.
In de plaats wordt aan de bezoekers gevraagd om, bij het binnenrijden van de parking, een
parkeerticket te nemen aan de slagboom en dat nadien aan de betaalautomaat in de inkomhall of op de
parking af te rekenen.
Artsen, personeelsleden, huisartsen en bepaalde leveranciers krijgen een nieuwe identificatiebadge die niet
alleen als parkeerkaart dient, maar ook als identificatiebadge en tegelijk bepaalde toegangsrechten
voorziet.
Let op: eerder aangekochte jetons worden niet terugbetaald. In campus sijsele staat de slagboom van de
ziekenhuisparking al open sinds mei en hoeft men bijgevolg al een hele tijd geen jetons meer te kopen. In
campus eeklo worden sinds mei enkel nog jetons per stuk, en geen grote hoeveelheden meer verkocht.

Wijziging 2: vanaf 20 oktober (campus sijsele) en 21 oktober (campus eeklo) wordt ook met nieuwe
parkeertarieven voor bezoekers gewerkt. AZ Alma heeft daarbij de tarieven aangepast conform de
geldende tarieven in andere regionale ziekenhuizen in de buurt. Belangrijk is wel dat voortaan het eerste
half uur niet hoeft betaald te worden.
Concreet betekent dit dus dat personen die iemand komen ophalen of naar het ziekenhuis brengen, en dat
binnen het half uur kunnen doen, niet meer hoeven te betalen. Zij nemen bij het binnenkomen op de
parking gewoon een ticket, waarmee ze even later probleemloos het terrein kunnen verlaten. Ze hoeven
dus niet naar één van de betaalautomaten (aan beide onthaaldiensten en aan de uitgang van de beide
hoofdparkings) te gaan om hun ticket te valideren.
Ziehier de nieuwe tarieven:
•
•
•
•

Parkeertijd beperkt tot 30 minuten: gratis
30 minuten tot 3 uur: 1,5 euro
Per bijkomend uur: 0,5 euro
Maximum bedrag per dag: 2,5 euro

20091019 persbericht parkeren

1

Wijziging 3: Voor specifieke situaties (bijvoorbeeld kersverse papa’s of mensen die in een korte periode
regelmatig op consultatie of revalidatie moeten komen) voorziet AZ Alma voordeliger sociale
abonnementsformules. Deze abonnementen kunnen door de bezoekers zelf worden omgezet aan de
betaalautomaten en zijn op beide campussen geldig.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
Dhr. Henk Vincent, directeur facilitaire diensten en masterplan: 09-376.04.86.
Dhr. Marc Van Hulle, manager PR en communicatie: 050-72.83.32
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