
Gehandicaptenparkeerplaatsen alle vestigingen 

Parkeren bij de Hoofdvestiging Johanna Westerdijkplein/Poseidon 
Bij de vestiging Johanna Westerdijkplein zijn 12 gehandicaptenparkeerplaatsen beschikbaar. Een aantal 

hiervan zijn toegewezen aan specifieke kentekens. Deze parkeerplaatsen bevinden zich aan het 

Stamkartplein. Studenten en medewerkers die in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart kunnen 

gebruik maken van de publieke plaatsen.  

 

Voor het aanvragen van een individuele parkeerplaats aan het Stamkartplein kunnen studenten terecht 

bij de decaan. Medewerkers kunnen hiervoor terecht bij de Adviseur Arbo, Vitaliteit en Veiligheid. Voor 

het aanvragen van deze plekken is het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart verplicht.  

 

Als alternatief kan gebruik worden gemaakt van de Q-park parkeergarage. Studenten kunnen na 

goedkeuring door hun decaan via de Frontoffice FZ&IT een parkeerkaart voor de parkeergarage kopen 

tegen een gereduceerd tarief. Medewerkers kunnen parkeerkaarten kopen tegen het reguliere tarief.  

 

Parkeren Scootmobielen Johanna Westerdijkplein 

In de fietsenkelder van het JWP zijn een tweetal scootmobielplekken beschikbaar. De scootmobielen 

kunnen hier worden opgeladen. Voor toegang tot de fietsenkelder is een liftsleutel en een tac nodig. 

Deze kunnen via de decaan of de Adviseur Arbo, Vitaliteit en Veiligheid worden aangevraagd. 

 

Parkeren bij de vestiging Delft 

Bij de vestiging Delft is een gehandicaptenparkeerplaats beschikbaar op de openbare weg. Deze plaats 

ligt aan de Jaffalaan. Voor het gebruik van deze plek is het bezit van een gehandicaptenpaarkeerkaart 

verplicht.  

Ook is het mogelijk gebruik te maken van de reguliere parkeerplekken op het parkeerdak. Hiervoor 

kunnen kaarten worden aangeschaft via de receptie van de vestiging Delft.  

 

Parkeren bij de vestiging Sportcampus Zuiderpark 
Bij de vestiging Sportcampus Zuiderpark zijn 5 gehandicaptenparkeerplaatsen beschikbaar. Voor het 

gebruik van deze plekken in het bezit van een gehandicaptenpaarkeerkaart verplicht. 

Ook kan gebruik worden gemaakt van de gratis, nabij gelegen parkeervoorzieningen.  

 

Parkeren bij de vestiging Zoetermeer 
Bij de vestiging Zoetermeer zijn twee gehandicaptenparkeerplaatsen beschikbaar op het parkeerterrein 

bij de hoofdingang. Voor het gebruik van deze plekken is het bezit van een gehandicaptenpaarkeerkaart 

verplicht. 

Ook kan, op basis van beschikbaarheid, gebruik worden gemaakt van de reguliere parkeerplekken op het 

parkeerterrein.  

 

Contact en bereikbaarheid Vestigingen  

Algemene informatie over parkeren 

https://dehaagsehogeschool.sharepoint.com/sites/FacilitaireZakenIT/SitePages/Betalen-en-Campuscard.aspx#parkeerkaart
https://www.dehaagsehogeschool.nl/studie-kiezen/contact-en-bereikbaarheid/vestigingen
https://dehaagsehogeschool.sharepoint.com/sites/FacilitaireZakenIT/SitePages/Betalen-en-Campuscard.aspx

