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Stem mee over betaald parkeren

De parkeerdruk in uw buurt is hoog. De gemeente wil het voor u mogelijk maken dat uw straat er weer rustig uit
ziet en u voldoende gelegenheid heeft om te parkeren, maar alleen als de meerderheid in uw buurt dat wilt.
Betaald parkeren helpt bij het verminderen van het (lang) parkeren van auto's die niet uit de buurt komen.
Laat uw stem horen

Parkeertarieven

Saffierlaan, Opaalweg en het Smaragdplein. De

per kwartaal € 23,94. Een eventuele tweede

U woont in het gebied tussen de Briljantlaan,

woningen aan het Smaragdplein en Robijnlaan
zijn niet opgenomen in dit gebied. Wij vragen

Voor bewoners kost de eerste parkeervergunning
vergunning kost € 47,86.

Een eerste zakelijke parkeervergunning

alle bewoners binnen dit gebied om hun mening

kost per kwartaal € 113,91. Elke volgende

buurtbewoners of er betaald parkeren komt. U

prijspeil 2017).

betaald parkeren in uw buurt. In de bijgevoegde

Bezoekers betalen € 2,53 per uur. Als bewoner

kenbaar te maken. U bepaalt samen met uw

kunt via internet stemmen over de invoering van

zakelijke vergunning kost € 227,82 (alle tarieven

brief vindt u het adres van de website en een

kunt u uw bezoek 50% goedkoper laten

contactgegevens voor het telefonisch uitbrengen

bezoekersvergunning nodig. U kunt per adres

inlogcode. Ook vindt u in de brief de

van uw stem wanneer u niet over internet

beschikt. De uitslag van de stemming ontvangt u
in het wijkbericht van november 2017.

parkeren. Hiervoor heeft u wel een

maximaal één gratis bezoekersvergunning
aanvragen.

Goed om te weten voordat u gaat stemmen
Parkeertijden

Als uw buurt in meerderheid stemt vóór de
invoering van betaald parkeren, moeten

bezoekers betalen van maandag tot en met

zaterdag van 9.00 tot 21.00 uur. Met deze tijden
worden forenzen en bezoekers die overdag het
centrum ingaan geweerd.
Parkeervergunning

Als bewoner kunt u per adres twee

parkeervergunningen aanvragen. De eerste

bewonersvergunning wordt altijd toegewezen, de
tweede op basis van de beschikbare ruimte. Dit
doen we zodat de parkeerdruk niet (weer) te
hoog oploopt.

Verspreidingsgebied: zie plattegrond

Utrecht.nl

Uit het parkeerdrukonderzoek blijkt dat er in uw

buurt veel auto’s geparkeerd staan. Er is met het
wijkbureau, wijkverkeersadviseurs, bewoners en
bedrijven naar mogelijke oplossingen gezocht

om de hoge parkeerdruk te verminderen. Er zijn
geen alternatieve mogelijkheden gevonden die
de parkeerdruk voldoende verminderen.
Juni 2017

Na de invoering van betaald parkeren in

Tolsteegplantsoen heeft de gemeente veel
meldingen uit uw buurt ontvangen van

Onderzoeksgebied Topaaslaan e.o.
Kosten voor de gemeente?

De gemeente voert betaald parkeren voor u in

als effectieve oplossing tegen parkeeroverlast.

De opbrengsten van de vergunningen gebruikt

parkeeroverlast. Betaald parkeren helpt om uw
straat er weer rustig uit te laten zien. De

gemeente gaat daarom uw mening vragen door
in september een draagvlakmeting in uw buurt
uit te voeren. Kijk voor alle resultaten uit het
onderzoek op www.utrecht.nl/topaaslaan.

de gemeente voor:
•

administratiekosten en kosten voor de
vergunning;

•
•
•

de aanschaf van parkeerautomaten;

Gaat de gemeente ook handhaven?

elektra aan te leggen;

geparkeerde voertuigen is

het openbreken van de straat om

de inzet van toezicht en handhaving.

Onze parkeercontroleurs controleren of voor
betaald. De controleurs handhaven in

betaald parkeergebied ook op foutparkeren.

Automobilisten die in overtreding zijn, krijgen
Voorgeschiedenis

een boete.

2015

In 2015 heeft er een bewonersavond

plaatsgevonden. Tijdens de inloopavond bleek

dat de bewoners van het Tolsteegplantsoen meer

parkeeroverlast hadden dan de bewoners van het
zuidelijk deel van het gebied. Er is besloten geen
draagvlak te meten en de gemeenteraad een
gebiedswijziging voor te stellen zodat de

parkeeroverlast aangepakt kan worden daar waar
deze ervaren wordt.

2016

De gemeenteraad heeft in het voorjaar van 2016
ingestemd met de nieuwe gebiedsindeling. De
procedure voor de invoering van betaald
parkeren is opnieuw opgestart voor het

Tolsteegplantsoen. Tegelijkertijd heeft de

gemeente in het najaar van 2016 een onderzoek

uitgevoerd naar de parkeerdruk in uw buurt. Het
onderzoeksgebied is weergegeven op de
afbeelding in dit wijkbericht.

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 Zuid, ‘t Goylaan 75, via e-mail

zuid@utrecht.nl, of via telefoonnummer 14 030.

