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U hebt gekozen voor betaald parkeren
De uitslag van de internetpeiling die is gehouden in deelgebied 1B, Rijnsweerd Zuid is bekend: een meerderheid
is vóór de invoering van betaald parkeren van maandag t/m vrijdag van 06.00-11.00 uur. Deelgebied 1B is
onderdeel van parkeerrayon Rijnsweerd Zuid. Hier geldt vanaf 1 april 2020 betaald parkeren.

Meerderheid vóór invoering

Gelet op het huidige geregistreerde autobezit en de

stem uitbrengen. Het minimale aantal deelnemers

eerste ronde ook deze vergunningen kunnen

Van 20 januari tot en met 9 februari kon u uw

van 30% is behaald waardoor de stemming geldig
is. Een meerderheid is vóór de invoering van

betaald parkeren van maandag t/m vrijdag van
06.00-11.00 uur.
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beschikbare ruimte is de verwachting dat in een
worden verstrekt.

Als u de aanvraag vóór 26 maart 2020 indient,

ontvangt u uiterlijk 28 maart 2020 bericht over de

toewijzing van uw vergunning (en). U kunt uw
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Tegen

120

17

parkeervergunningen aanvragen via
www.utrecht.nl/parkeren

Deelgebied 1B is onderdeel van een nieuw

Voor adressen die beschikken over een garage

kunt u nalezen op www.utrecht.nl/rijnsweerd1B.

op het beleid. Op deze adressen kunnen tot de

Betaald parkeren vanaf 1 april 2020

worden aangevraagd. Na de invoerdatum geldt

Rijnsweerd Zuid alleen nog parkeren met een

1 april 2020 adressen die één eigen parkeerplaats

parkeerautomaat of via de ‘Parkeer en Bel’-app. Via

vragen.

auto via uw mobiele telefoon. Met een vergunning

Het is ook mogelijk een ander type vergunning aan

is op de achterzijde van dit wijkbericht afgebeeld.

mantelzorg/thuiszorg, voor een huur/leenauto, of

Parkeervergunningen aanvragen vanaf 13 februari

op www.utrecht.nl/parkerenbewoner.

twee parkeervergunningen aanvragen. Omdat er in

Tarieven bewoners en bezoek

parkeercapaciteit is kunnen we alle eerste

per kwartaal € 26,01 (ongeveer 9 euro per maand).

De tweede parkeervergunning wijzen we toe op

kwartaal (ongeveer 17 euro per maand).

parkeerrayon Rijnsweerd Zuid. De volledige uitslag

en/of oprit maken we een éénmalige uitzondering
invoerdatum van 1 april 2020 twee vergunningen

Vanaf 1 april 2020 kunt u in parkeerrayon

deze uitzondering niet meer. Dit betekent dat vanaf

vergunning, door te betalen voor parkeren bij de

hebben, alleen een tweede vergunning aan kunnen

‘Parkeer en Bel’ betaalt u voor het parkeren van uw
kunt u in het hele parkeerrayon terecht. Het rayon

Als bewoner kunt u vanaf 13 februari per adres

te vragen. Zo is er een vergunning voor

voor een deelauto. Meer informatie hierover vindt u

het hele parkeerrayon Rijnsweerd Zuid voldoende

Voor bewoners kost de eerste parkeervergunning

bewonersvergunningen toewijzen.

Een eventuele tweede vergunning kost € 52,02 per

basis van de beschikbare ruimte.

Een parkeervergunning voor bedrijven kost per
kwartaal € 123,81. Elke volgende zakelijke
vergunning kost € 247,62.

Verspreidingsgebied: deelgebied 1B

Utrecht.nl

Parkeerders zonder vergunning betalen €3,03 per

uur. Als bewoner kunt u uw bezoek 50% goedkoper
laten parkeren. Vanaf 13 februari 2020 kunt u de
bezoekerskorting aanvragen. Wanneer u de

bezoekerskorting vóór 26 maart 2020 aanvraagt

kan uw bezoek per 1 april 2020 gebruik maken van

de bezoekerskorting. U ontvangt dan een code

waarmee uw bezoek bij de parkeerautomaat direct

de korting kan verrekenen. U hoeft voor het

aanvragen van de bezoekerskorting niet in het
bezit te zijn van een auto.

Omdat de werkzaamheden voor de uitvoering

starten na het bekend worden van de uitslag van de
stemming, is er een grote kans dat er tijdelijk geen
parkeerautomaten in deelgebied 1B aanwezig zijn
bij de invoering van betaald parkeren per 1 april

2020. Bezoekers kunnen dan gebruik maken van

de parkeerautomaten in de directe omgeving of van
parkeer- en belapps.

Parkeerrayon Rijnsweerd Zuid per 1 april 2020

Handhaving en evaluatie na één jaar

Vragen

parkeren de parkeerdruk in het parkeerrayon

contact opnemen met de gemeente Utrecht via e-

We verwachten dat door de invoering van betaald
afneemt en er voldoende ruimte ontstaat om op de
juiste plekken op de openbare weg te parkeren.
Vanaf 1 april 2020 wordt betaald parkeren in

Voor meer informatie over betaald parkeren kunt u
mail parkeerprojecten@utrecht.nl of via
telefoonnummer 14 030.

parkeerrayon Rijnsweerd Zuid gehandhaafd.

Met andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij

Voertuigen zonder geldig parkeerbewijs lopen dan

oost@utrecht.nl, of via telefoonnummer 14 03

het risico op een parkeerbon. Voor de aanpak van
fout geparkeerde voertuigen in heel Rijnsweerd

Zuid, blijft de nadruk liggen op het beboeten van

voertuigen die voor (potentieel) onveilige situaties
zorgen. Dit zijn bijvoorbeeld situaties wanneer

geparkeerde voertuigen de doorgang voor nooden hulpdiensten blokkeren of op hoeken

geparkeerd staan waardoor zichtlijnen doorbroken
worden. Dit gebeurt op basis van constateringen
van de handhaver en meldingen van bewoners.

Na één jaar evalueren we of de invoering van betaald
parkeren de parkeerdruk voldoende omlaag heeft
gebracht en of er nog aanvullende maatregelen
nodig zijn om de parkeersituatie in de wijk te

verbeteren.

Wijkbureau Oost, F.C. Dondersstraat 1, via e-mail

