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Rectificatie:wel draagvlak voor invoering betaald parkeren
Schönberglaan en omstreken

In ma art 2019 bent u geïnformeerd over de uitslag van de draagvlakmeting in het R achmaninoffplantsoen e.o.
e n d e Schönberglaan e.o. In dit wijkbericht stond, dat e r een meerderheid is voor invoering van betaald parkeren
voor het Rachmaninoffplantsoen e.o. e n dat er in de Schönberglaan e.o. geen meerderheid was behaald. Na
p rotest van bewoners uit de Schönberglaan hebben wij onze conclusie over de uitslag van de draagvlakmeting

la ten toetsen. Naar aanleiding van de toetsing concluderen wij dat e r in deze situatie wél een meerderheid voor
b e taald parkeren is.
De uitslag van de draagvlakmeting is 41 stemmen

vóór, 39 stemmen tegen en 2 blanco stemmen. Bij
het toetsen van de uitslag zijn wij uitgegaan van
een meerderheid (50%+1) van alle uitgebrachte

stemmen, dus wanneer meer dan de helft van alle
uitgebrachte stemmen vóór is.

Het totaal aantal uitgebrachte stemmen is 82. Niet
eerder was het totaal aantal vóórstemmers exact
de helft van het totaal aantal uitgebrachte
stemmen en waren de blanco stemmen van
invloed op de uitslag. Het is goed dat bewoners

dit hebben opgemerkt, waarop we deze casus
voor advies hebben voorgelegd aan een externe
onafhankelijke partij, advocatenkantoor Van
Benthem & Keulen B.V.
We l meerderheid vóór betaald parkeren

Wanneer we dit advies naast de uitslag van de

peiling leggen, 41 stemmen vóór en 39 stemmen
tegen kunnen we concluderen dat er wél een
meerderheid voor betaald parkeren is.
Be taald parkeren per 1 april 2020

Met een meerderheid voor betaald parkeren gaan
we door met de invoering daarvan. Deze staat

gepland voor 1 april 2020. Het betaald parkeren
wordt tegelijkertijd ingevoerd in beide gebieden;
het Rachmaninoffplantsoen e.o. en Schönberglaan
e.o. Het invoermoment is gekoppeld aan de
gefaseerde oplevering van het parkeerterrein aan

het Rachmaninoffplantsoen 61. In beide gebieden
geldt betaald parkeren van maandag t/m zaterdag
van 09.00-21.00 uur.

Uit het advies van de externe onafhankelijke partij
blijkt het volgende. De blanco stemmen tellen
alleen mee voor de bepaling of het minimale

Me e r informatie over vergunning volgt
Wij informeren u op een later moment per
wijkbericht en de websites

vraag of er wel of geen meerderheid is, zijn deze
stemmen niet relevant. In de procedure voor

komt voor een parkeervergunning en wanneer het
aanvragen hiervan mogelijk is.

responspercentage van 30% is gehaald (dus of er
voldoende stemmen zijn uitgebracht). Voor de

invoering betaald parkeren is niets bepaald over
de status van de blanco stemmen.

www.utrecht.nl/rachmaninoffplantsoen en
www.utrecht.nl/schonberglaan of u in aanmerking

Ve rbetering van de p rocedure
Wij betreuren de verwarring die is ontstaan en

zorgen voor een verbetering in de procedure
zodat deze situatie zich niet meer voor zal doen.

Verspreidingsgebied: Rachmaninoffplantsoen e.o. en Schönberglaan e.o.
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Uitslag draagvlakmeting invoering betaald parkeren Schönberglaan e.o.

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.

Met andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij Wijkbureau West, Stadsplateau 1, 5 e etage, via e-mail
west@utrecht.nl, of via telefoonnummer 14 030.

