DE WERKZAAMHEDEN AAN DE INFRASTRUCTURELE PROJECTEN VAN LEEUWARDEN VRIJ-BAAN KAN VERKEERSHINDER VEROORZAKEN MET
MINDER DOORSTROMING TOT GEVOLG. WERK SLIM, REIS SLIM BESTAAT UIT EEN AANTAL SLIMME MAATREGELEN RONDOM WERKEN EN REIZEN
WAARDOOR JIJ ER GEEN LAST VAN HOEFT TE HEBBEN. NIEUWSGIERIG? KIJK OP WWW.WERKSLIMREISSLIM.NL WAT JOUW SLIMME WERK- EN
REISFORMULE IS.

Slim Parkeren WTC Leeuwarden
met korting, iets voor jou?

Je auto slim en voordelig parkeren
buiten de spits in de stad? Dat kan
op het parkeerterrein WTC (B2)
in Leeuwarden. Als spitsmijdende
medewerker betaal je slechts
€ 0.10 per uur. Alleen tussen
08.00 en 09.00 uur en 16.00 en
18.00 betaal je € 1.00 per uur.
Werk je in de buurt van het WTC
terrein of de Tesselschadestraat?
Parkeer dan met korting je auto
op het WTC terrein en loop het
laatste eindje verder naar het
werk.

Waarom meedoen?
Slim Parkeren betekent flexibiliteit,
minder parkeerkosten en gezond
bewegen. En het is voordelig als
je buiten de spits reist en dus
buiten de spitstijden het parkeerterrein B2 bij het WTC Leeuwarden
op- en afrijdt. Je krijgt boter bij de
vis. We zetten het voor je op de rij:
• J e bespaart parkeerkosten
•
Tijdens de spitsuren sta je op
de belangrijkste invalswegen van
Leeuwarden niet of minder in
de file

•
Je loopt voorbij de drukte het
laatste stukje naar je werk
•
Je helpt mee aan minder file
vorming en dus een betere doorstroming van het verkeer
• Je werkt mee aan duurzaamheid
en bent milieubewust

Betalen
Op het WTC parkeerterrein kun je
achteraf betalen met alle bankpassen. Ook handig is de App voor
stadsparkeren. Je kunt je parkeer
actie starten en stoppen via
je Apple, Android of Windows
toestel. Kijk voor meer informatie
op www.stadsparkeren.nl
Meer vragen
Zie jij Slim Parkeren wel zitten of heb
je vragen? Vraag meer informatie
aan de contactpersoon binnen jouw
organisatie.
Meer informatie over Slim Parkeren en
andere slimme werk- en reisformules
vind je op www.werkslimreisslim.nl.

In het programma Leeuwarden Vrij-Baan werken de
gemeente Leeuwarden, de provincie Fryslân en
Rijkswaterstaat voor u samen aan bereikbaarheid.
Voor nu en voor de toekomst.
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ZO MAKEN WE FRYSLÂN BETER BEREIKBAAR

