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Wijkbericht

december 2017

Informatieavond betaald parkeren Leidsche Rijn Centrum
Op woensdag 13 december organiseert de gemeente van 19.00 tot 21.00 uur een informatieavond
over de invoering van betaald parkeren in Leidsche Rijn Centrum. Wij nodigen u uit om hier bij
aanwezig te zijn.
Informatieavond:
Datum:

Locatie:
Programma:

Woensdag 13 december 2017
Verlengde Hogeweidebaan 1,

Utrecht

Inloop vanaf 19.00 uur

Plenaire presentatie 19.30 uur
Informatietafels 20.00 uur

Waarom betaald parkeren in Leidsche Rijn
Centrum?
Leidsche Rijn Centrum is volop in ontwikkeling.
De winkelruimte is voor driekwart verhuurd en er
is een grote belangstelling voor de woningen.
Parkeren voor bewoners en bezoekers kan straks
grotendeels in parkeergarages onder Leidsche
Rijn Centrum. Om het parkeren te regelen heeft
de gemeenteraad besloten om vanaf 1 oktober
2017 betaald parkeren in te voeren in dit gebied.
Dit wordt in fasen ingevoerd. Sinds 1 oktober
geldt er betaald parkeren in Leidsche Rijn
Centrum Noord en op het Berlijnplein (zie
plattegrond op achterzijde). Bij de oplevering van
het winkelgebied (volgens planning mei 2018)
gaat daar ook het betaald parkeren in. Vanaf
2020, als Leidsche Rijn Centrum Oost wordt
opgeleverd, komt ook hier betaald parkeren.
Voor bewoners van Leidsche Rijn Centrum geldt
dat zij een eigen parkeerplaats bij hun woning
hebben kunnen kopen en dat zij een
bezoekerspas kunnen aanvragen. Tot het najaar
van 2019 is in het winkelgebied het eerste uur
parkeren op straat gratis. In de
Brusselpleingarage is het gedurende deze
periode de eerste twee uur gratis parkeren.

Verspreidingsgebied:
Aangrenzend deel Grauwaart, Terwijde, Hoge Weide

Gevolgen in aangrenzende wijken
Betaald parkeren in Leidsche Rijn Centrum kan
leiden tot meer geparkeerde auto’s in de
aangrenzende buurten. Daarom houdt de
gemeente hier de komende jaren
parkeerdrukmetingen. Als blijkt dat in
Grauwaart, Hoge Weide of Terwijde Oost meer
dan 80% van de parkeerplaatsen bezet zijn, dan
vraagt de gemeente aan bewoners of zij voor de
invoering van betaald parkeren zijn
(draagvlakmeting). Als een meerderheid van de
bewoners voor invoering is van betaald parkeren,
wordt betaald parkeren ook ingevoerd in deze
woonbuurten.
Meer informatie?
Meer informatie kunt u vinden op
https://www.utrecht.nl/wonen-enleven/parkeren/ervaart-uparkeeroverlast/leidsche-rijn-centrum/
U bent op 13 december vanaf 19.00 uur welkom.
Om 19.30 start een presentatie. Vanaf 20.00 uur
staan er verspreid in de zaal meerdere tafels
waar u vragen kunt stellen aan de gemeente
Utrecht en de ontwikkelaar van het
kernwinkelgebied van Leidsche Rijn Centrum.
Om in te kunnen schatten hoeveel mensen naar
de informatieavond komen, verzoeken wij u om
u aan te melden. Dat kan op LRgroeit@utrecht.nl

Utrecht.nl

