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Stem mee over betaald parkeren

De p arkeerdruk in de Westraventraat e n omgeving is hoog. De gemeente wil het voor u mogelijk maken dat uw

straat e r weer rustig uit ziet e n u voldoende gelegenheid heeft om te parkeren. Betaald parkeren helpt bij het
ve rminderen van het (lang) parkeren van a uto's die niet uit uw b uurt komen. De gemeente voert dit alleen in, als
d e meerderheid van de bewoners e n bedrijven dat wil.
La a t uw stem horen

Bij de peiling krijgt u drie opties voorgelegd;

Amstelstraat of Jutfaseweg zoals hieronder is
afgebeeld. Uit signalen van bewoners en

het responspercentage en hebben geen invloed
op het wel of niet invoeren van betaald parkeren.

U woont in de Westravenstraat, Dinkelstraat, een
deel van de Maasstraat, een deel van de

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.

vóór, tegen betaald parkeren of geen mening. De
‘geen mening’ stemmen tellen alleen mee voor

Bij een responspercentage van tenminste 30% is
de stemming geldig.

G oed om te weten voordat u gaat stemmen
P a rkeertijden

U kunt kiezen uit twee verschillende tijdvensters
voor betaald parkeren: maandag tot en met
vrijdag van 6.00 – 11.00 uur in de ochtend, of
van maandag tot en met zaterdag van 9.00 –
21.00 uur. Met het korte tijdvenster worden

automobilisten die voor werk de stad bezoeken
geweerd, waardoor de parkeerdruk daalt. Met

het langere tijdvenster kan de parkeerdruk
verder afnemen als de parkeeroverlast mede

wordt veroorzaakt door bezoekers die overdag in
de buurt parkeren en het centrum in gaan.
Wanneer een meerderheid voor betaald parkeren is
wordt in het witte gedeelte betaald parkeren
ingevoerd.

Bre ng uw stem uit vóór 14 oktober

Stemmen kan van 23 september tot en met 13
oktober 2019. 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. De stembutton vindt u
vanaf 23 september op

Wa ar e n wanneer kunt u parkeren met een
ve rgunning

Wanneer u in meerderheid kiest voor het korte
tijdvenster van maandag tot en met vrijdag
06.00-11.00 uur in de ochtend wordt er een
nieuw parkeerrayon gevormd. U kunt dan
(voorlopig) alleen parkeren in de genoemde
straten. Deze zijn in wit afgebeeld op het
kaartje.

www.utrecht.nl/westravenstraat.
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Wanneer een meerderheid kiest voor het lange

Beschikt u over eigen parkeergelegenheid en wilt

bestaande parkeerrayon Rivierenwijk. U kunt dan
met een parkeervergunning in uw eigen straat

parkeerprojecten@utrecht.nl

tijdvenster van maandag t/m zaterdag 09.0021.00 uur worden de straten toegevoegd aan het

maar ook in het parkeerrayon Rivierenwijk
terecht.
Hoe veel parkeervergunningen?
Als bewoner kunt u per adres twee

parkeervergunningen voor bewoners aanvragen.
De eerste bewonersvergunning wordt altijd
toegewezen, de tweede op basis van de
beschikbare ruimte. Dit doen we zodat de
parkeerdruk niet (weer) te hoog oploopt.
Wa t kost het u

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).

u als bewoner weten wat dit voor u betekent
neem dan contact op met de gemeente via

Achtergrondinformatie en proces
De gemeenteraad in Utrecht heeft gebieden
vastgesteld waar de procedure invoering betaald
parkeren opgestart kan worden wanneer uit een
parkeerdrukmeting blijkt dat de parkeerdruk
hoger is dan 80%. Dit betekent dat gemiddeld
meer dan 8 van de 10 parkeerplekken in een
gebied bezet zijn met geparkeerde auto’s.

Signalen van bewoners helpen ons om inzicht te
krijgen waar de parkeeroverlast wordt ervaren.
Wanneer de parkeerdruk hoog is en uit

onderzoek blijkt dat de invoering van betaald
parkeren een oplossing is voor de

parkeeroverlast, wordt een peiling gehouden
waarin wij uw mening vragen over de invoering
van betaald parkeren.

V ragen

Voor meer informatie over betaald parkeren kunt
u contact opnemen met de gemeente Utrecht via

Het is ook mogelijk een andere type vergunning
aan te vragen. Zo is er een vergunning voor

e-mail parkeerprojecten@utrecht.nl of via
telefoonnummer 14 030.

vindt u op www.utrecht.nl/parkerenbewoner.

bij Wijkbureau Zuidwest, Al-Masoedilaan 188,
via e-mail zuidwest@utrecht.nl, of via

mantelzorg/thuiszorg, voor een huur/leenauto,
of voor een deelauto. Meer informatie hierover

Wa nneer betaalt uw b ezoek

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

tijden parkeren zij gratis. Als bewoner kunt u uw
bezoek voor 70 uur per kwartaal 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
hoeft voor het aanvragen van de

bezoekerskorting niet in het bezit te zijn van een
auto.
Op rit of (gedeelde) garage

Adressen met een oprit, garage of parkeerplaats
in een gedeelde garage (bijvoorbeeld bij een
appartementencomplex) kunnen minder

vergunningen aanvragen, dit is afhankelijk van
het aantal eigen parkeerplaatsen waarover u
beschikt.

Me t a ndere vragen over uw wijk kunt u terecht

telefoonnummer 14 030.

