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Parkeren aan ons ziekenhuis
Onze ziekenhuisparking bevindt zich voor het ziekenhuis. Laat uw
parkeerticket niet in uw auto achter. U heeft dit nodig om af te rekenen
aan de betaalautomaat die in de inkomhal van het ziekenhuis staat. Na
betaling kan u met uw ticket de parking verlaten.
Via een aparte ingang kan u personen net vóór de hoofdingang van het
ziekenhuis laten in- en uitstappen.

Tip voor GPS gebruikers
Patiënten en bezoekers die de parking van het H. Hartziekenhuis Mol
willen bereiken: geef St.-Pieterstraat, 2400 Mol in.
Een alternatief: Schakel uw GPS uit en volg de bewegwijzering in Mol
centrum naar "Ziekenhuis".
Op dinsdagvoormiddag is er wekelijkse markt in de aanpalende straten.
Parkeren is dan extra moeilijk.

Parkeren in Mol: een overzicht
Parkings
* Rondplein betalend max. 4 uur markt op di en zo voormiddag
* Hangarstraat gratis wandelafstand tot ziekenhuis 5 min.
* Keirlandse Zillen gratis wandelafstand 10 min.
* ‘t Getouw betalend max. 4 uur wandelafstand 7 min.
* Sint-Pieter betalend max. 4 uur wandelafstand 5 min.
* De Nete (Den Uyt en Rivierstraat) gratis wandelafstand 10 min.
Met een geldige parkeerkaart voor personen met een handicap
Mensen met een geldige parkeerkaart voor personen met een handicap
moeten in de gemeente Mol nergens geld in de parkeerautomaten
steken. Ook een parkeerschijf leggen is niet nodig. Men mag dus langer
blijven staan dan de voorziene maximumtijd van twee uur. De speciale
kaart moet wel steeds zichtbaar achter de voorruit liggen. Het
gemeentebestuur houdt altijd een aantal plaatsen vrij voor houders van
een geldige parkeerkaart voor personen met een handicap. Deze
plaatsen zijn zo centraal mogelijk ingepast. Voor mensen zonder
speciale parkeerkaart is het verboden om op deze plaatsen te parkeren.
Parkeren, blauwe zones met parkeerschijf
In de blauwe zones moet u een Europese parkeerschijf leggen als u wil
parkeren. Het correct instellen van deze schijf geeft u het recht om twee
uur gratis te parkeren.
In het centrum moet u in de volgende straten of parkings een
parkeerschijf leggen:
* Markt
* Edmond Van Hoofstraat
* Gasthuisstraat
* Corbiestraat (gedeeltelijk): van Rondplein tot Statieplein
* Schansstraat (deel van Rondplein tot Edmond Van Hoofstraat)
* Achterpad
* Molenstraat
* Site OCMW
* Guido Gezellestraat
* Bergstraat
* Smallestraat

*
*
*
*

Rozenberg (gedeeltelijk)
Statieplein
Sint-Pieterstraat (tussen A. Reydamslaan en Rondplein)
Hangarstraat (tussen Corbiestraat en Gildestraat)

In de volgende straten mag u vier uur parkeren met de blauwe schijf:
* Sint-Pieterstraat (tussen Adolf Reydamslaan en Hangarstraat)
* Sint-Paulusstraat
* Gildestraat
* Doornboomstraat (tussen Adolf Reydamslaan en Hangarstraat)
* Adolf Reydamslaan
In de volgende zones mag u drie uur parkeren met de blauwe schijf:
* Site OCMW
* Guido Gezellestraat
* Bergstraat
* Smallestraat.
Deze brochure werd ontwikkeld door, en is eigendom van, het H. Hartziekenhuis Mol.
Elke reproductie of verspreiding zonder toestemming van de eigenaar is verboden.
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