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Stem mee over betaald parkeren

De parkeerdruk in het Kouwerplantsoen en de Winklerlaan 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. Betaald parkeren helpt bij
het verminderen van het (lang) parkeren van auto's die niet uit uw buurt komen. De gemeente voert dit alleen in,
als de meerderheid van de bewoners en ondernemers dat wil.
Laat uw stem horen

U woont in het Kouwerplantsoen of in een

gedeelte van de Winklerlaan. Uit signalen van

bewoners en metingen van de parkeerdruk blijkt
dat het in uw buurt erg druk is met geparkeerde
auto’s. Wij gaan daarom onderzoeken of een

meerderheid van bewoners en bedrijven voor
betaald parkeren is.

Laat uw mening horen

Uw mening telt. U bepaalt samen met uw

buurtbewoners of er betaald parkeren komt.

Stemmen kan van 26 november tot en met 16

december 2018. U kunt stemmen via internet,
maar ook telefonisch. Elk adres ontvangt

binnenkort een brief met een persoonlijke

inlogcode. Deze code heeft u nodig om uw stem
uit te kunnen brengen.

Goed om te weten voordat u gaat stemmen
Parkeertijden

Wanneer een meerderheid voor betaald parkeren
is wordt betaald parkeren ingevoerd van

maandag t/m vrijdag van 06.00-11.00 uur. De

straat waar u woont wordt dan toegevoegd aan
het bestaande en aangrenzende parkeerrayon

Tuindorp Oost. Met een parkeervergunning kunt
u dan in het hele rayon parkeren.
Parkeervergunning

Als bewoner kunt u per adres twee

parkeervergunningen aanvragen. Uit cijfers van

het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over
het personenautobezit (leaseauto’s zijn niet

bewonersvergunningen kunnen toewijzen, de

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

Parkeertarieven

Voor bewoners kost de eerste parkeervergunning
per kwartaal € 25,14 (ongeveer 8 euro per

maand). Een eventuele tweede vergunning kost €
50,28 per kwartaal (ongeveer 16 euro per
maand).

Een eerste zakelijke parkeervergunning

kost per kwartaal € 119,67. Elke volgende

zakelijke vergunning kost € 239,34 (alle tarieven
prijspeil 2019).

Wanneer betaalt uw bezoek

Bezoekers betalen €2,93 per uur binnen het
tijdsblok van betaald parkeren. Buiten deze

tijden parkeren zij gratis. Als bewoner kunt u uw
bezoek 50% goedkoper laten parkeren. Hiervoor
heeft u wel een bezoekersvergunning nodig. U
kunt per adres maximaal één gratis
bezoekersvergunning aanvragen.
Schuinparkeren

Omwonenden van het Kouwerplantsoen hebben
verzocht om het schuinparkeren te legaliseren

bij de invoering van betaald parkeren. Wanneer

een meerderheid voor betaald parkeren stemt zal
tegelijkertijd met de invoering van betaald

parkeren witte belijning op de straat aangebracht
worden. Het ontwerp vindt u als bijlage bij dit
wijkbericht.

meegenomen) blijkt dat we alle eerste
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Kosten voor de gemeente?

De gemeente voert betaald parkeren voor u in

Gaat de gemeente ook handhaven?

De opbrengsten van de vergunningen gebruikt

geparkeerde voertuigen is

als effectieve oplossing tegen parkeeroverlast.
de gemeente voor:
•

administratiekosten en kosten voor de
vergunning;

•
•

de aanschaf van parkeerautomaten;

het openbreken van de straat om

Onze parkeercontroleurs controleren of voor
betaald. De controleurs handhaven in

betaald parkeergebied ook op foutparkeren.

Automobilisten die in overtreding zijn, krijgen
een boete.

elektra aan te leggen;
•

de inzet van toezicht en handhaving.

Voorgeschiedenis
2014/ 2015

Er heeft in 2014 een bewonersavond

plaatsgevonden gevolgd door een internetpeiling

in maart 2015 over de mogelijke invoering van

betaald parkeren. De meerderheid was tegen de

invoering van betaald parkeren. De procedure is
toen stopgezet.
2016/2017

De signalen van hoge parkeerdruk zijn sinds

2016 verder toegenomen. In mei 2017 heeft de
gemeenteraad ingestemd met een nieuwe

gebiedsindeling. Aansluitend heeft de gemeente
in juni 2017 een parkeerdrukmeting uitgevoerd.
Uit het onderzoek blijkt dat er in uw buurt veel
auto’s geparkeerd staan. Er is met het

wijkbureau, wijkverkeersadviseurs, bewoners en
bedrijven gezocht naar mogelijke oplossingen

om de hoge parkeerdruk te verminderen. Er zijn

De adressen die woonachtig zijn in het wit
gemarkeerde gedeelte worden uitgenodigd om te
stemmen. In dit gebied wordt betaald parkeren
ingevoerd wanneer een meerderheid voor betaald
parkeren is.

geen alternatieve mogelijkheden gevonden die
de parkeerdruk voldoende verminderen.
2018

Vragen

Kouwerplantsoen (een groot gebied) de mening

u contact opnemen met de gemeente Utrecht via

betaald parkeren. Een meerderheid was tegen de

telefoonnummer 14 030.

De gemeente heeft in maart 2018 in het

Voor meer informatie over betaald parkeren kunt

van bewoners gevraagd over de invoering van

e-mail parkeerprojecten@utrecht.nl of via

invoering van betaald parkeren.

Met andere vragen over uw wijk kunt u terecht

In juli 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd

bij Wijkbureau Noordoost, FC Dondersstraat 1,

parkeeroverlast kan worden aangepakt daar waar

telefoonnummer 14 030.

met een nieuwe gebiedsindeling zodat de
deze daadwerkelijk wordt ervaren.

In september 2018 hebben wij een

parkeerdrukmeting uitgevoerd in het gewijzigde

gebied. Hieruit blijkt dat de parkeerdruk hoog is.
Kijk voor alle resultaten uit het onderzoek op
www.utrecht.nl/kouwerplantsoen

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

