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U hebt gekozen voor betaald parkeren

De uitslag van de internetpeiling die gehouden is in de Gazellestraat, de Gemstraat en een deel van de Reestraat is
bekend: uw buurt heeft in meerderheid gestemd vóór de invoering van betaald parkeren van maandag t/m
zaterdag van 09.00 -21.00 uur. De gemeente gaat dit voor u in gang zetten.
Meerderheid voor invoering

Van 26 november tot en met 16 december 2018

kon u uw stem uitbrengen. Van de 95 adressen die

zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de

internetpeiling hebben 56 buurtbewoners gestemd.

Hiermee is het minimale aantal deelnemers van 30%

Als u de aanvraag vóór 27 maart 2019 indient,

ontvangt u uiterlijk 29 maart 2019 bericht over de
toewijzing van uw vergunning.

U kunt uw parkeervergunningen aanvragen via
www.utrecht.nl/parkeren

behaald waardoor de stemming geldig is. De

Tarieven bewoners en bezoek

betaald parkeren.

per kwartaal €25,14 en een tweede

meerderheid van de bewoners is voor invoering
Van de stemmers koos 64,3% voor invoering en

35,7% tegen invoering. U kon ook kiezen uit twee
verschillende tijdsblokken voor betaald parkeren.

Een meerderheid heeft gekozen voor maandag t/m
zaterdag van 09.00-21.00 uur. De Gazellestraat,
de Gemstraat en een gedeelte van de Reestraat
worden toegevoegd aan het bestaande

parkeerrayon Rotsoord-Tolsteeg. De volledige
uitslag kunt u nalezen op

www.utrecht.nl/gazellestraat
Betaald parkeren vanaf 1 april 2019

Vanaf deze datum kunt u in uw buurt alleen nog

parkeren met een vergunning, door te betalen voor
parkeren bij de parkeerautomaat of via Parkeer en

Voor bewoners kost de eerste parkeervergunning
parkeervergunning €50,28. Een eerste zakelijke

parkeervergunning kost per kwartaal €119,67 en
elke volgende €239,34.

Parkeerders zonder vergunning betalen €2,93 per

uur. Als bewoner kunt u uw bezoek 50% goedkoper
laten parkeren. Vanaf 6 maart 2019 kunt u de
bezoekerskorting aanvragen. Wanneer u de

bezoekerskorting vóór 27 maart 2019 aanvraagt kan
uw bezoek per 1 april 2019 gebruik maken van de
bezoekerskorting. U ontvangt dan een code

waarmee uw bezoek bij de parkeerautomaat direct
de korting kan verrekenen. U hoeft voor het

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

Bel. Via ‘Parkeer en Bel’ betaalt u voor het parkeren

Blijvend minder parkeeroverlast

parkeervergunning kunt u op alle parkeerplaatsen in

parkeeroverlast voor u ontstaat. De handhavers van

van uw auto via uw mobiele telefoon. Met een
het parkeerrayon Rivierenwijk terecht.
Parkeervergunningen aanvragen

Vanaf 6 maart 2019 kunt u als bewoner of bedrijf
parkeervergunningen aanvragen.

Handhaving zorgt ervoor dat er niet weer

de gemeente controleren of voor geparkeerde

voertuigen is betaald. Zij handhaven in betaald

parkeergebied ook op foutparkeren. Automobilisten
die in overtreding zijn, krijgen een boete.

Elk woonadres in het gebied heeft recht op in elk
geval één bewonersvergunning. U kunt ook een
tweede exemplaar aanvragen. We kunnen pas

beoordelen of daar ruimte voor is nadat alle eerste
vergunningen zijn toegewezen.

Verspreidingsgebied: Gazellestraat, Gemstraat, deel Reestraat
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Vragen
Voor meer informatie over betaald parkeren kunt u
contact opnemen met de gemeente Utrecht via email 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

