
Belangrijke informatie alternatieve parkeermogelijkheden

Medio mei start, in opdracht van het LangeLand Ziekenhuis, de bouw van een 
parkeergarage op het huidige parkeerterrein tegenover Vivaldi. Gedurende de gehele 
bouwperiode is het niet meer mogelijk om op het terrein van Vivaldi te parkeren. Volgens 
planning is de nieuwe garage begin 2020 klaar voor gebruik. Tijdens de bouw kunt u 
parkeren op het terrein van het LangeLand Ziekenhuis. De parkeertarieven zijn hetzelfde 
als die op het huidige terrein van Vivaldi.
 
De kortste route naar Vivaldi, Brechtzijde 45 is door het ziekenhuis. De route heen en 
terug is door middel van interne bebording gemarkeerd zoals in onderstaande tekening. 
Vanaf de parkeerplaats van het LangeLand Ziekenhuis is het gemiddeld 5 minuten lopen. 
Voor wie slecht ter been is, blijft het mogelijk om via de Brechtzijde tot de ingang van het 
pand van Brechtzijde 45 te rijden. De mindervalide parkeerplaats blijft daar beschikbaar. 
U kunt ook voor de deur worden afgezet, waarna de bestuurder de auto alsnog op het 
parkeerterrein van het LangeLand Ziekenhuis kan parkeren. 
 
Let op! Wanneer u in het bezit bent van een parkeerpas ontvangt u binnenkort informatie 
over hoe, waar en wanneer u een nieuwe pas kunt krijgen. We willen benadrukken dat u, 
net als nu, nog altijd rekening moet houden met een beperkt aantal parkeerplaatsen en 
het dus voor kan komen dat u niet kunt parkeren. We willen u dan ook vragen alleen met 
de auto te komen wanneer het echt niet anders kan. Wij vragen uw begrip voor deze 
tijdelijke situatie. Alvast bedankt!
 
Mirjam Koekoek, Locatiemanager WelThuis Vivaldi 
 
 
 
 
 
 

BOUW  NIEUWE 
PARKEERGARAGE

Looproute van de parkeerplaats LLZ naar de Brechtzijde 45

Deze informatie is met zorg samengesteld. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
Onder voorbehoud van wijzigingen. Voorafgaand aan de oplevering van de nieuwe parkeergarage ontvangt u nieuwe 

informatie van ons.


