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Stem mee over betaald parkeren
De parkeerdruk in uw buurt is hoog. Het invoeren van betaald parkeren kan een goede oplossing zijn voor de

parkeeroverlast in uw buurt. Als gemeente willen we dit voor u mogelijk maken, maar alleen als de meerderheid in
uw buurt dat wil. Onze ervaring leert dat betaald parkeren helpt bij het verminderen van het (lang) parkeren van
auto's die niet uit de buurt komen. Bovendien zijn er meer plaatsen beschikbaar voor u en uw buurtbewoners.
U woont in het Rachmaninoffplantsoen,

Vivaldiplantsoen of een deel van de Leidseweg en de
Ravellaan zoals hieronder is afgebeeld. Uit signalen

Betaald parkeren kan hierbij helpen; er zijn dan

minder parkeerplaatsen nodig, omdat de

zogenaamde langparkeerders hier niet meer komen

van bewoners en metingen van de parkeerdruk in

staan.

gaan daarom onderzoeken of een meerderheid van

Een stem vóór betaald parkeren is daarmee ook een

maart 2018 blijkt dat het in uw buurt erg druk is. Wij
bewoners en bedrijven voor betaald parkeren is.

stem vóór de meest groene inrichtingsvariant van het

Rachmaninoffplantsoen. De tekeningen van de twee
ontwerpvarianten zijn als bijlage meegestuurd.

Op de website www.utrecht.nl/rachmaninoffplantsoen
kunt u grotere afbeeldingen van de plannen bekijken,
met daarbij ook meer uitleg over de motivatie achter
de plannen.

Goed om te weten voordat u gaat stemmen
Waar en wanneer kunt u parkeren met een
vergunning?

Gebied Rachmaninoffplantsoen

Wanneer een meerderheid in uw buurt voor betaald

Transformatie gemeentekantoor

maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 21.00

transformatie van het voormalig gemeentekantoor

parkeervergunning. Uw adres wordt dan toegevoegd

ontwikkelaar verplicht het parkeerterrein aan de

Welgelegen. Met een parkeervergunning kunt u dan in

parkeren is wordt betaald parkeren ingevoerd van

Een andere aanleiding voor deze peiling is de

uur. In deze periode kunt u parkeren met een

Rachmaninoffplantsoen 61. De gemeente heeft de

aan het bestaande en aangrenzende parkeerrayon

voorkant in belang van de (toekomstige) bewoners

het hele rayon parkeren.

twee inrichtingsplannen gemaakt waarbij de een meer

Hoeveel parkeervergunningen?

variant kan alleen uitgevoerd worden als er minder

parkeervergunningen aanvragen. Bij het Centraal

met voldoende groen in te richten. Er zijn daarvoor

groen en bomen heeft dan de ander. De meest groene

Als bewoner kunt u per adres twee

parkeerruimte gerealiseerd wordt.

Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben wij

geïnformeerd hoe hoog het autobezit is in uw buurt.
Bij het uitgeven van vergunningen kijken we naar de
beschikbare parkeerplaatsen op straat.

Verspreidingsgebied: adressen in het witte gebied op de kaart

Utrecht.nl

Op basis van de cijfers over het personenautobezit
(leaseauto’s zijn niet meegenomen) en de

beschikbare parkeerplaatsen op straat, blijkt dat we

U hoeft voor het aanvragen van de bezoekerskorting
niet in het bezit te zijn van een auto.

alle eerste bewonersvergunningen kunnen toewijzen.

Laat uw mening horen

voor tweede auto’s kunnen op basis van de

buurtbewoners of er betaald parkeren komt.

Eventuele aanvragen voor bewonersvergunningen

beschikbare ruimte worden toegekend. Dit doen we

Uw mening telt. U bepaalt samen met andere
Stemmen kan van 28 januari tot en met 17 februari

zodat de parkeerdruk niet (weer) te hoog oploopt.

2019. U kunt stemmen via internet, maar ook

vernieuwd. Dit kan gevolgen hebben voor het aantal

persoonlijke inlogcode. Deze code heeft u nodig om

Dit jaar wordt het parkeer(vergunningen)beleid
vergunningen dat in de toekomst kan worden

aangevraagd. Wanneer een meerderheid voor betaald

telefonisch. Elk adres ontvangt een brief met een
uw stem uit te kunnen brengen.

parkeren is adviseren wij u om vóór de invoerdatum

Kosten voor de gemeente?

parkeervergunningen aan te vragen, op voorwaarde

oplossing tegen parkeeroverlast. De opbrengsten van

(datum volgt in wijkbericht met uitslag)
dat u in het bezit bent van een auto.

De gemeente voert betaald parkeren voor u in als
de vergunningen gebruikt de gemeente voor:
•

Bedrijfs- of leaseauto

U kunt als bewoner ook een bewonersvergunning

vergunning;
•

voor een auto op naam van een bedrijf of

•

verklaring van het bedrijf of leasemaatschappij nodig

•

leasemaatschappij aanvragen. U heeft hiervoor een

de aanschaf van parkeerautomaten;

het openbreken van de straat om de
benodigde elektra aan te leggen;

waaruit blijkt dat u de dagelijkse bestuurder bent van

de auto waarvoor u een parkeervergunning aanvraagt.

administratiekosten en kosten voor de

de inzet van toezicht en handhaving.

Een bewonersvergunning voor een bedrijfs- of

Hoe houden we u op de hoogte?

€25,14 voor een eerste vergunning en €50,28 voor

een wijkbericht geïnformeerd over de uitslag van de

leaseauto is gelijk aan het bewonerstarief en kost
een tweede vergunning. Het is mogelijk om
bijvoorbeeld voor een privéauto een eerste

vergunning en voor een leaseauto een tweede

vergunning aan te vragen, of omgekeerd of allebei.
Ravellaan 96

De bewoners en bedrijven aan Ravellaan 96 kunnen
geen vergunningen aanvragen, zij beschikken over
voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.
Parkeertarieven

Voor bewoners kost de eerste parkeervergunning er
kwartaal € 25,14 (ongeveer 8 euro per maand). Een
eventuele tweede vergunning kost € 50,28 per
kwartaal (ongeveer 16 euro per maand).
Een parkeervergunning voor bedrijven

kost per kwartaal € 119,67. Elke volgende zakelijke
vergunning kost € 239,34.

Wanneer betaalt uw bezoek

Bezoekers betalen €2,93 per uur binnen het tijdsblok
van betaald parkeren, van maandag tot en met

zaterdag van 09.00-21.00 uur. Buiten deze tijden

parkeren zij gratis. Als bewoner kunt u uw bezoek

50% goedkoper laten parkeren. Hiervoor heeft u een

bezoekersvergunning nodig. U kunt per adres gratis

maximaal één code aanvragen waarmee uw bezoek
50% korting krijgt bij de automaat.

U wordt via www.utrecht.nl/rachmaninoffplantsoen en
peiling. In het wijkbericht ontvangt u ook meer
informatie over het aanvragen van een

parkeervergunning en per wanneer eventueel betaald
parkeren wordt ingevoerd.

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 West via e-mail west@utrecht.nl, of via

telefoonnummer 14 030.

