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Geen betaald parkeren in uw buurt

De uitslag van de internetpeiling die gehouden is in uw buurt is bekend: een meerderheid heeft gestemd tegen
betaald parkeren.

Meerderheid tegen betaald parkeren

Als u parkeeroverlast ervaart, kunt u contact

Van 7 maart tot en met 28 maart 2018 is in de

opnemen met de gemeente Utrecht via e-mail

gedeelte van de Waalstraat, Maasstraat en

1 4030.

Eemstraat, Westravenstraat, Dinkelstraat, een
Jutfaseweg een internetpeiling gehouden.

parkeerprojecten@utrecht.nl en per telefoon via

Met de peiling is inzicht verkregen in de

voorkeur van bewoners voor het invoeren van
betaald parkeren. Bewoners en ondernemers
hebben een uitnodiging en een herinnering
ontvangen voor het invullen van een online

vragenlijst. Elk adres heeft een brief ontvangen.

Met een unieke code kon de vragenlijst eenmalig
ingevuld worden.

Van de 362 adressen die zijn uitgenodigd om

deel te nemen aan de internetpeiling hebben 218

buurtbewoners gestemd. Hiermee is het

minimale aantal deelnemers van 30% behaald
waardoor de stemming geldig is. De

meerderheid van de bewoners is tegen de

Onderzoeksgebied Waalstraat e.o.

stemmers koos 43,1% vóór en 54,6% tegen de

Vragen

invoering van betaald parkeren. Van de

invoering van betaald parkeren. De volledige
uitslag kunt u nalezen op

www.utrecht.nl/waalstraat

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.

Hoe verder

Met andere vragen over uw wijk kunt u terecht

parkeerdrukonderzoeken in buurten die grenzen

via e-mail zuidwest@utrecht.nl, of via

signalen van parkeeroverlast komen.

.

De gemeente houdt jaarlijks

aan betaald parkeren gebieden en waaruit veel

Mocht de parkeersituatie in uw buurt veranderen

bij Wijkbureau Zuid-West, Al-Masoedilaan 188,

telefoonnummer 14 030.

en de gemeente ontvangt een toenemend aantal
signalen van parkeeroverlast dan kunnen we
nogmaals de parkeerdruk onderzoeken.
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