Parkeer Informatie
Parkeren bezoekers
!! Let op:

Vanaf mei 2016 is er gedurende een jaar flinke
verkeershinder rond het Erasmus MC en dus ook op de weg
naar CBT Rijnmond.
De omleidingen zijn met borden aangegeven.
Kiss & Ride
Direct voor het pand is de Kiss&Ride. Het is niet toegestaan hier te parkeren.
Op deze plaats is het wel mogelijk patiënten met een rolstoel uit te laten stappen. De patiënt
kan in de hal beneden wachten, terwijl de begeleider de auto parkeert in de garage. In de hal
is regelmatig een vrijwilliger van CBT Rijnmond aanwezig om de patiënten te ontvangen.
Parkeergarages (betaald parkeren)
Patiënten kunnen tegen betaling parkeren in de parkeergarage Wytemaweg (doorrijhoogte
max 1,90m). Na binnenrijden van de parkeergarage bevindt u zich op niveau 0. Wij adviseren
bezoekers van CBT Rijnmond om direct naar niveau -1 te rijden. De route naar niveau -1
staat aangegeven op diverse borden in de parkeergarage. Als u op niveau -1 bent
aangekomen kunt u het beste zo dicht mogelijk naar de uitgang rijden, dan staat u het
dichtst bij de toegangsdeur richting CBT Rijnmond. Dit is aangegeven met borden “UIT” en
stickers op de betonnen zuilen met “Wytemaweg”.
Via een voetpad en deur naast de uitrit van deze parkeergarage kunt u CBT Rijnmond
bereiken. Volg de stickers op de betonnen zuilen met “Wytemaweg”. Loop het hellingpad op
en open het toegangshek door op de rode knop rechts te drukken. Buitengekomen ziet u
blauwe borden met witte letters met de tekst “CBT Rijnmond” en een pijl.
Betaalautomaten zijn aanwezig in de parkeergarage. Indien de parkeergarage Wytemaweg
vol is, kan gebruik gemaakt worden van de parkeergarage Museumpark.

Parkeren hoge busjes patiënten
Hoge busjes (hoger dan 1.90 m) kunnen parkeren op P19 (let op: beperkt aantal plaatsen
beschikbaar, alleen hoge busjes toegestaan).
De inrit P19 bevindt zich aan de Wytemaweg 12, Rotterdam. De inrit ligt direct naast de inrit
van de parkeergarage Wytemaweg.

Wanneer u aan komt rijden, neemt u de weg direct links naast de inrit van de parkeergarage
Wytemaweg.
U meldt zich bij de intercomzuil bij het linker hek. Wanneer u bent aangemeld, zal het hek
voor u worden geopend. U kunt uw auto parkeren op de parkeerplekken aangeduid met
P19.
Na het parkeren van de auto meldt u zich bij de intercom van het hek waardoor u naar
binnen bent gereden en kunt u via dit hek naar het gebouw op Wytemaweg 10.
Om gebruik te kunnen maken van deze parkeerplaatsen, dient u minimaal 24 uur van te
voren te bellen met de balie van CBT Rijnmond 010 - 703 97 00, daarbij geeft u de volgende
gegevens door:





Naam patiënt en patiëntennummer
Datum en tijdstip afspraak
Kenteken auto
Te verwachten parkeerduur

Inrit P19
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