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Vanaf 1 april 2019 betaald parkeren in Kouwerplantsoen
Vanaf maandag 1 april 2019 is er betaald parkeren in uw buurt. Een meerderheid van de bewoners
stemde voor de invoering ervan. Het betaald parkeren gaat gelden van maandag tot en met vrijdag
van 06.00 tot 11.00 uur. U kunt een parkeervergunning aanvragen.
Parkeervergunning aanvragen

via het Online Loket op www.utrecht.nl. U leest

Vraag uw vergunning aan via het Online Loket op

daar ook hoe de bezoekersvergunning werkt.

2019, dan hebt u uw vergunning op tijd in huis.

Start werkzaamheden

Voor bewoners kost de eerste parkeervergunning

gestarten met de voorbereidende

www.utrecht.nl. Als u dat doet vóór 22 maart

€ 25,14 per kwartaal en een tweede € 50,28.
Voor ondernemers kost de eerste zakelijke

parkeervergunning € 119,67 per kwartaal en

elke volgende € 239,34.

In de week van 18 februari 2019 zijn wij
werkzaamheden op straat. Dit kan een beetje
hinder geven. De straten en woningen blijven
gewoon bereikbaar.

Met de parkeervergunning kunt u vanaf 1 april

2019 terecht op alle openbare parkeerplaatsen
in het rayon Tuindorp Oost.

Wij beginnen met het toewijzen van alle eerste
vergunningen. Als u een tweede parkeer-

vergunning aanvraagt, komt u eerst op de

wachtlijst te staan. Na 22 maart 2019 weten we
of we ook de tweede vergunningen kunnen

toewijzen. Als dat zo is, dan hebt u ook die op
tijd in huis.

Betalen bij de automaat

Het parkeertarief voor kortparkeren is vanaf

1 april 2019 € 2,93 per uur. Bezoekers kunnen

met PIN betalen bij de automaat of met 'Parkeer
en Bel' via hun telefoon.

Het betaald parkeren geldt van maandag tot en
met vrijdag van 06.00 tot 11.00 uur.
Bewonerskorting voor bezoek

Als bewoner kunt u uw bezoek 50% goedkoper
laten parkeren. Hiervoor kunt u per adres één

bezoekersvergunning aanvragen. Dit doet u via
Verspreidingsgebied: zie plattegrond

Betaald parkeren gebied Kouwerplantsoen

Utrecht.nl

Handhaving

Handhavers van de gemeente controleren vanaf
1 april 2019 regelmatig of parkeergeld is

betaald. Zij controleren ook op foutparkeren.
Overtreders krijgen een boete.

Vragen?

Neem contact op met de gemeente via

www.utrecht.nl/parkeervraag of telefoon 14 030.
Kijk ook op www.utrecht.nl/kouwerplantsoen

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht

bij wijkbureau Noordoost, F.C. Dondersstraat 1,
via e-mail noordoost@utrecht.nl of via telefoon

14 030.

