Paaltje tijdelijk uit
de grond?
Een ontheffing regelt u online
met uw bedrijfsaccount!

Paaltje tijdelijk uit de grond?
Een ontheffing regelt u online!
Als er leveranciers komen of als uw bedrijf gaat verbouwen of verhuizen zijn
er vaak voertuigen nodig om goederen te vervoeren of bouwmaterialen aan
te leveren. Deze voertuigen kunnen soms niet direct voor uw bedrijf komen
omdat de straat afgesloten is met een sleutelpaaltje. Om buiten de reguliere
bevoorradingstijden* toch de straat in te kunnen moet het sleutelpaaltje
tijdelijk verwijderd worden. Hier heeft u een ontheffing voor nodig.

Hoe vraagt u een ontheffing tijdelijke verkeersmaatregel aan?
•
•
•
•
•
•

Ga naar www.leiden.nl/paaltjes
Vraag online met uw bedrijfsaccount** een ontheffing aan.
Doe dit wel minimaal twee werkdagen van te voren.
Geef aan op welke dag of dagen en welk tijdstip het paaltje weg moet.
Betaal online met ideal
Uw aanvraag wordt zsm in behandeling genomen en de ontheffing wordt
digitaal aan u toegezonden;
• Print uw ontheffing uit en leg hem in het voertuig op de dag van de ontheffing.
Op de afgesproken dag komt een medewerker van de gemeente langs om voor
u de paal te verwijderen en aan het einde van de dag weer terug te plaatsen.
De voorwaarden en kosten voor de ontheffing kunt u nalezen op de website.

Liever per post of langskomen?
Dat kan gewoon. U moet de aanvraag dan wel minimaal vijf werkdagen
van te voren indienen. De balie van de Unit Parkeren, Markt en Water
(Tweelingstraat 4 ) is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur,
donderdag tot 20:00 uur en zaterdag van 9.00 - 16.00 uur.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Servicepunt Parkeren
via tel. 071-516 5503 of mail naar unit.pmw@leiden.nl.
*	In de binnenstad gelden bevoorradingstijden. Op deze tijden zijn de paaltjes al tijdelijk
weggehaald. Kijk op www.leiden.nl/paaltjes voor meer informatie.
**	U kunt een bedrijfsaccount aanvragen door het bedrijvenregistratieformulier eenmalig in te
vullen. Ga hiervoor naar www.leiden.nl/ondernemen

