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Wijkbericht

Oktober 2019

Vanaf 1 oktober vervalt eerste uur gratis parkeren op
straat in Leidsche Rijn Centrum
Vanaf dinsdag 1 oktober 2019 vervalt het eerste uur gratis parkeren op straat in het winkelgebied
van Leidsche Rijn Centrum. Betaald parkeren geldt van maandag tot en met zondag van 9.00 tot
21.00 uur. De afgelopen 1,5 jaar konden auto’s het eerste uur gratis geparkeerd worden op straat.
Destijds is ook aangekondigd dat deze regeling op 1 oktober 2019 komt te vervallen. In de
Brusselplein garage blijft het vooralsnog mogelijk de eerste 2 uur gratis te parkeren.
Betalen bij de automaat

Centrum. Zodra Leidsche Rijn Centrum Oost

kunt betalen door te pinnen bij de

opgeleverd, komt ook daar betaald parkeren.

Het parkeertarief op straat is € 2,93 per uur. U
parkeerautomaat of met een 'Parkeer en Bel' app

(gebied rondom de Pathé bioscoop) is

via uw telefoon.

Handhaving

Het betaald parkeren geldt van maandag tot en

regelmatig of parkeergeld is betaald. Zij

met zondag van 9.00 tot 21.00 uur. U kunt 24
uur per dag in de Brusselpleingarage parkeren

waar het vooralsnog mogelijk blijft om de eerste
twee uur gratis te parkeren. Daarna geldt een
parkeertarief van 2,50 per uur.
Geen parkeervergunningen

In Leidsche Rijn Centrum hebben alle woningen

Handhavers van de gemeente controleren
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/leidscherijncentrum.

en bedrijven parkeergelegenheid op eigen

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht

ondernemers kunnen daarom geen

e-mail leidscherijn@utrecht.nl of via telefoon 14

perceel of in een parkeergarage. Bewoners en
parkeervergunning aanvragen.

bij wijkbureau Leidsche Rijn, Brusselplein 4, via
030.

Bewonerskorting voor bezoek

Bewoners van Leidsche Rijn Centrum kunnen hun
bezoek 50% goedkoper laten parkeren op straat.
Als u bewoner bent van Leidsche Rijn Centrum,

dan heeft u per adres één bezoekersvergunning
kunnen aanvragen. Als u deze nog niet heeft,

dan kunt u deze alsnog aanvragen via het Online

Loket op www.utrecht.nl. U leest daar ook hoe de
bezoekersvergunning werkt.

Gebied betaald parkeren

Betaald parkeren geldt in de bebouwde en
opgeleverde gebieden van Leidsche Rijn

Utrecht.nl

