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Betaald parkeren op terrein bij Handmolen/Paltrok/Grondzeiler/Bovenkruier 
 

 

Beste bewoners, 
 

Vanaf 28 januari kunt u niet meer zomaar parkeren op het parkeerterrein onder de garage 

Molenaarsweg 1. Dit is het parkeerterrein voor bezoekers, bij de garage bij de Handmolen, 

Paltrok, Grondzeiler en Bovenkruier. Net als op de andere parkeerterreinen in Molenwijk moet u 

hiervoor betalen.  

 

 

Ander parkeersysteem  

Vandalen hebben de eerdere parkeersystemen tot twee keer toe compleet vernield. Dit heeft 

ontzettend veel geld gekost. Ook zorgt het voor een grote chaos op het parkeerterrein. Daarom 

hebben we voor een ander parkeersysteem gekozen. Dit systeem geldt alleen voor het 

parkeerterrein onder de garage. Huurt u een plek in de garage? Dan verandert er niets voor u. 

 

 

Parkeren? Eerst reserveren! 

Vanaf 28 januari staat er weer een slagboom voor het parkeerterrein. De slagboom gaat open 

als u van tevoren een parkeerplaats reserveert. Dit kan via twee aanbieders: Parkbee en 

Mobypark. Er komen dus géén betaalpalen meer waar u een pinpas moet aanbieden. 

 

Hoe werkt het: 

1. U gaat naar de website van Parkbee of Mobypark.  

2. Daar vult u de locatie in: Molenwijk. 

3. U vult in wanneer u een parkeerplek wilt reserveren. 

4. U kunt een plek reserveren voor minimaal 1 uur. 

5. U krijgt een bevestigingsmail en een SMS met een link. 

6. Met deze link kunt u de slagboom openen. 

7. U kunt dan parkeren op een van de vrije parkeerplekken (u mag zelf een plek uitkiezen). 

8. Met de link kunt u de slagboom ook weer openen bij het verlaten van het terrein.  

 

 

 

http://www.parkbee.com/
http://www.mobypark.com/
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Vergeten te reserveren? 

Heeft u niet gereserveerd? Bij de slagboom staat straks een bord, met een QR-code: 

 
Deze code kunt u scannen met de camera van uw telefoon. U komt dan op de website van 

Parkbee. Daar kunt u meteen een plek reserveren. U heeft dus wel een smartphone nodig! 

 

 

Parkeren via een app 

Een plek reserveren via Parkbee of Mobypark gaat makkelijk en snel. Maar het hoeft niet per se. 

U kunt ook parkeren met een parkeerapp, zoals Park-line, Parkmobile en Yellowbrick. Deze apps 

kunt u downloaden op uw smartphone. Of misschien heeft u al zo’n parkeerapp. 

 

Wilt u niet reserveren, de QR-code scannen of een parkeerapp gebruiken? Dan kunt u op een 

van de andere parkeerterreinen parkeren. Op de Molenaarsweg 1 kan dit niet meer!  

 

 

Tarief 

- De eerste 2 uur zijn gratis; 

- Daarna geldt een tarief van € 1,10 per uur; 

- Het maximale dagtarief is € 9,00. 

 

Een voorbeeld: u reserveert een parkeerplek voor 4 uur. U betaalt dan €2,20 (de eerste twee uur 

zijn gratis). Als u de hele dag en nacht een plek reserveert, kost u dat €9,00.   

 

 

Bezoekers 

Ook bezoekers (uw visite, klusjesmannen, taxi’s, speciaal vervoer, etc.) kunnen alleen parkeren 

via Parkbee, Mobypark of een parkeerapp. We vragen u dan ook om uw bezoek te informeren 

over het nieuwe parkeersysteem.  

 

 

Parkeerkosten voor uw bezoek betalen 

Wilt u zelf de parkeerkosten voor uw bezoek betalen? Dat kan nu heel eenvoudig! U reserveert 

een plek voor uw bezoek en u betaalt de kosten. 

 

 

Huurders van een parkeerplaats in de garage 

Natuurlijk heeft u nog gewoon toegang als u een parkeerplaats in de garage huurt. Het 

kentekensysteem blijft werken. 
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Een parkeerplaats in de garage huren 

Als u een parkeerplek in de garage wilt huren, dan kunt u mailen naar parkeren@de-alliantie.nl. U 

kunt ook bellen: op werkdagen tussen 9.00 – 17.00 uur naar beheerders Frank de Haan (06 29 47 

96 34) of Herman Oostwal (06 22 57 43 34). 

 

Vragen? 

Heeft u vragen? Kijk dan op onze website: www.de-alliantie.nl/molenwijk, onder het kopje 

‘Parkeren’. Ook op de sites van Parkbee en Mobypark vindt u antwoorden op veel vragen. U kunt 

ook contact opnemen met Ceteq via 0172 - 745748 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur). 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Team Molenwijk 

de Alliantie  

 

mailto:parkeren@de-alliantie.nl
http://www.de-alliantie.nl/molenwijk
https://parkbee.com/nl/hoe-parkbee-werkt/
https://www.mobypark.com/nl/faq/hoe-reserveer-ik-een-parkeerplaats

