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Betaald parkeren dicht bij u in de buurt

Op de Lamerislaan tot aan de Professor Jordanlaan wordt met ingang van 1 april 2018 betaald parkeren
ingevoerd. Met dit wijkbericht informeren wij u over de mogelijke gevolgen hiervan.
Uitbreiding van het betaald parkeren gebied

Uit het parkeerdrukonderzoek blijkt dat er in uw

Van de Lamérislaan tot aan de Professor

buurt veel auto’s geparkeerd staan. Er is met het

van de Eykmanlaan heeft een meerderheid van

mogelijke oplossingen gezocht om de hoge

Jordanlaan en de Winklerkaan aan de noordzijde

wijkbureau en wijkverkeersadviseurs naar

de bewoners gekozen voor de invoering van

parkeerdruk te verminderen. Er zijn geen

06.00-11.00 uur. Vanaf 1 april 2018 is het daar

parkeerdruk voldoende verminderen. Kijk voor

betaald parkeren van maandag t/m vrijdag van
alleen mogelijk om te parkeren met een
vergunning, door te betalen bij de

parkeerautomaat of via Parkeer en Bel. Via

alternatieve mogelijkheden gevonden die de

de resultaten uit het parkeerdrukonderzoek op
www.utrecht.nl/kouwerplantsoen.

‘Parkeer en Bel’ betaalt u voor het parkeren van

Omdat uw buurt grenst aan het betaald parkeren

smartphone-app.

toeneemt. Ook in uw buurt is de gemeente van

uw auto via bellen, SMS, mobiel internet of

gebied verwachten we dat de parkeerdruk verder

plan uw mening over de invoering van betaald
parkeren te vragen.

Betaald parkeren gebied per 1 april 2018

Parkeerdrukonderzoek in uw buurt

Uw adres behoort tot het onderzoeksgebied

Kouwerplantsoen en omgeving. In juni 2017
heeft de gemeente ook bij u in de buurt een
onderzoek naar de parkeerdruk uitgevoerd.

Onderzoeksgebied Kouwerplantsoen e.o.
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Een veilig, leefbaar en bereikbaar Utrecht

Om Utrecht veilig, leefbaar en bereikbaar te
houden, probeert de gemeente onnodig

autoverkeer terug te dringen. Betaald parkeren
helpt bij het verminderen van het aantal (lang)
geparkeerde auto's van mensen die niet uit de
buurt komen. We kunnen betaald parkeren
invoeren wanneer een meerderheid van de
bewoners dat wil.

Vragen

Voor meer informatie over betaald parkeren kunt
u contact opnemen met de gemeente Utrecht via
e-mail parkeerprojecten@utrecht.nl of via
telefoonnummer 14 030.

Met andere vragen over uw wijk kunt u terecht

bij Wijkbureau Noordoost, FC Dondersstraat 1,
via e-mail noordoost@utrecht.nl, of via
telefoonnummer 14 030.
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