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Invoeren betaald parkeren in de Cartesiusdriehoek,
het Werkspoorkwartier en de Schepenbuurt
De komende jaren bouwen we in de Cartesiusdriehoek een gezonde OV- en fietsvriendelijke
woonwijk. De Cartesiusdriehoek is naar verwachting klaar in 2028.
We willen extra verkeer op de Cartesiusweg zoveel mogelijk beperken. Daarom zal de
Cartesiusdriehoek autoluw worden, met zo min mogelijk auto’s. De gemeente gaat betaald parkeren
invoeren in de Cartesiusdriehoek, het Werkspoorkwartier en de Schepenbuurt. De gemeenteraad
heeft hier op 17 oktober 2019 een besluit over genomen.
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