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Gratis parkeren, gratis busticket én deelfiets naar Eindhoven Centrum
Parkeer je auto snel en gratis op de
tijdelijke P+R Eindhoven Zuid
(Parkeren en Reizen) in de parkeer
garage van Fontys Sporthogeschool.
Binnen tien minuten ben je met de
bus in het centrum.
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Gratis busticket
Bij het inrijden van de parkeergarage
krijg je een gratis dagticket voor de
bus voor max. 5 personen. Stap op bij
bushalte ‘Fontys Theo Koomenlaan’, op
150 meter van de P+R. Op het kaartje
vind je de bushaltes in het centrum.
Neem zowel heen als terug buslijn:
7, 117, 317 of 318.
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Gratis deelfiets met de FlickBike app
Bij de parkeergarage staan deelfietsen
klaar. Binnen de openingstijden van de
P+R worden QR-codes uitgedeeld
waarmee je gratis een fiets leent. Geen
zin om terug te fietsen? Parkeer je fiets
op het Stadhuisplein in de ‘parkeer
zone’ van FlickBike (zie kaartje),
meld je fiets af en neem de bus terug.

splein
Station

Uitstaphalte
Piazza

Navigatieadres: Theo Koomenlaan 3
Openingstijden P+R Eindhoven Zuid
• Zaterdag van 10.00 - 16.00 uur
• Zondag van 11.30 - 16.00 uur
• Uitrijden kan tot 0.30 uur
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Uitstaphaltes Eindhoven centrum
Instaphaltes richting P+R Eindhoven Zuid
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Waarom een tijdelijke, gratis P+R
locatie Eindhoven Zuid?
Eindhoven werkt aan een gezond en
aantrekkelijk centrum. We maken ruim
baan voor fiets en voetganger en
investeren in openbaar vervoer.
Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat de
stad per auto goed bereikbaar blijft.
In september 2018 zijn in het centrum
de werkzaamheden gestart voor de
herinrichting van de Vestdijk. Om de
binnenstad goed bereikbaar te houden
is één van de maatregelen om, tijdens
drukke dagen in de binnenstad, de
tijdelijke P+R Eindhoven Zuid te
openen.

Meer informatie
▪	Over parkeren, waaronder P+R Meerhoven
Eindhoven (geopend 24/7 vanaf € 3,50 per
dag), kijk op
thisiseindhoven.nl/parkeren
▪	Wat kun je allemaal in Eindhoven doen, kijk
op thisiseindhoven.nl
▪	Meer informatie over de herinrichting
Vestdijk, kijk op eindhoven.nl/vestdijk
▪	Plan je busreis, kijk op 9292.nl
▪ Wil je meer weten over de deelfiets, 		
kijk op flickbike.nl

