Parkeren bij diverse locaties van de UM.
MECC:
Uitrijkaarten ter plekke aanwezig bij hoofdsurveillant/zaalmanager. Voor meer
informatie zie bij het document over de locatie MECC elders op onze website.
UNS 40, 50 en 60 (Universiteitssingel):
De locaties zijn de gebouwen aan de Universiteitssingel op Randwijck ten zuiden
van het MECC. Wat betreft het parkeren: bij de slagboom van de
parkeerplaatsen bij die locaties liggen moet men aan portier melden dat men
komt surveilleren, vervolgens dient men een uitrijformulier bij de portier op te
halen, deze te laten ondertekenen door toetsbegeleider er weer in te leveren bij
portier. Die opent slagboom weer.
Deb 1 (Peter Debyeplein 1):
Achter grote parkeerplaats links van het gebouw ligt een parkeerplaats van de
Universiteit bij Sorbonnelaan (staat aangegeven op borden). Plattegrond is terug
te vinden op onze website bij "locaties". Melden bij portier (slagboom) dat u
komt surveilleren en daarna bij receptie melden voor een uitrijmunt.
Grote Gracht:
Parkeergelegenheid “Hoogfrankrijk” (Capucijnenstraat). Van tevoren is
doorgeven dat er een parkeerplek gereserveerd moet worden. De surveillant
moet dit van tevoren melden bij InterUM.
Komende vanaf de A2 via de Noorderbrug:
Onderaan de Noorderbrug links voorsorteren en de weg rechtdoor nemen
(Statensingel). Op de Statensingel de derde straat links afslaan. Deze komt uit
op een T-splitsing. Linksaf slaan en vervolgens de eerste straat rechts (Hoog
Frankrijk). Op Hoogfrankrijk de 3e inrit rechts nemen en melden bij de
slagboom.
Komende vanaf de A2 via de Kennedybrug:
Onderaan de Kennedybrug (stoplichten politiebureau) rechtdoor rijden. Op de
rotonde (Tongerseplein) 2e afslag nemen (rechtdoor) tot aan de volgende
rotonde (Emmaplein). Hier de eerste afslag nemen (Statensingel). Op de
Statensingel de 2e straat rechts afslaan. Deze komt weer uit op de T-splitsing.
Rest van de route als boven beschreven. Zie plattegrond.
De L’Empereur (Stationsstraat 2)
U kunt gebruik maken van hun eigen parkeergarage voor zowel de auto als de
fiets.
Tongersestraat 53:
Er is geen standaard parkeerplaats, dus bij voorkeur niet met een auto komen.
Als hier toch behoefte aan is dan minstens 4 werkdagen vóór een toets laten

weten aan InterUM, zodat geïnformeerd kan worden of er in de buurt een
parkeerplaats beschikbaar is. Indien u zelf een parkeerplaats zoekt, zijn de
parkeerkosten voor eigen rekening.
MMH (Maastricht Music Hall):
Betaald parkeren in de Q-parkgarage (op straat parkeren mag maar maximaal
voor 2 uur). Onkostenvergoeding alleen bij indienen van parkeerkaartje.
Club Pellikaan
Gratis parkeren voor de deur.

