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Betaald parkeren dicht bij u in de buurt

Vlak bij u in de buurt wordt per 1 april 2019 betaald parkeren ingevoerd. Met dit wijkbericht informeren wij u
over de mogelijke gevolgen hiervan.

Uitbreiding van het betaald parkeren gebied

Parkeeroverlast? Meld het ons

Gazellestraat, de Gemsstraat en een gedeelte van

problematiek nog beter in kaart te krijgen.

Een meerderheid van de bewoners in de

de Reestraat heeft gekozen voor de invoering
van betaald parkeren. In deze straten wordt

betaald parkeren ingevoerd met ingang van 1
april 2019 van maandag t/m zaterdag van
09.00-21.00 uur.

Vanaf 1 april 2019 is het daar alleen mogelijk
om te parkeren met een parkeervergunning,

door te betalen bij de parkeerautomaat of via

Parkeer en Bel. Via ‘Parkeer en Bel’ betaalt u voor
het parkeren van uw auto via uw mobiele
telefoon.

Signalen van bewoners helpen ons om de

Ervaart u parkeeroverlast? Meld het ons. Dat kan
per mail parkeerprojecten@utrecht.nl, via
telefoonnummer 14030 of via de website
www.utrecht.nl/parkeeroverlastmelden
Voorgeschiedenis

De gemeente heeft in maart 2018 in de

Bokkenbuurt (een groot gebied) de mening van
bewoners gevraagd over de invoering van

betaald parkeren. Een meerderheid was tegen de
invoering van betaald parkeren.

Uit signalen van bewoners blijkt dat de

parkeeroverlast vooral in een kleiner gebied
wordt ervaren. In juli 2018 heeft de

gemeenteraad ingestemd met een nieuwe

gebiedsindeling zodat de parkeeroverlast kan

worden aangepakt daar waar deze daadwerkelijk
wordt ervaren.

In september 2018 is de parkeerdruk gemeten in
het gewijzigde gebied. Hieruit blijkt dat de

parkeerdruk hoog is. In november 2018 heeft de
gemeente de mening gevraagd van bewoners uit
de Gazellestraat, de Gemsstraat en een gedeelte
van de Reestraat over de invoering van betaald

parkeren. Een meerderheid heeft gekozen voor
de invoering van betaald parkeren.
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.

Uitbreiding betaald parkeren gebied per 1 april 2019

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.
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