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Handhaven verkeer op Domplein per 1 september
Het Domplein, met haar historische karakter, is van belang voor de stad. We willen voetgangers en fietsers de ruimte
geven op het Domplein. Daarom is het plein 24 uur per dag afgesloten voor verkeer. Hier mag u alleen rijden met een
ontheffing. Vanaf 1 september 2020 gaan op het Domplein twee handhaafcamera’s aan. Deze moeten ervoor zorgen
dat verkeer zonder ontheffing niet meer zonder gesignaleerd te worden over het Domplein rijdt. Met behulp van de
camerabeelden kunnen en gaan we hier meer op toezien en beboeten.

Waarschuwen en beboeten
Voor het Domplein geldt al een zogenoemde gesloten
verklaring voor verkeer, met uitzondering van
lijnbussen, nood- en hulpdiensten, fietsers en
ontheffinghouders.
Vanaf 1 september gaan we hierop meer toezien met
camera’s. En na een waarschuwingsperiode van één
maand gaan we vanaf 1 oktober 2020 ook beboeten.
Ontheffinghouders en voertuigen zonder geldige
ontheffing die wel over het Domplein rijden worden
hiervan op de hoogte gebracht. Ook zonder het
toezicht van de handhaafcamera’s dient men over een
geldige ontheffing te beschikken.
Wat betekent dit voor u?
Bent u ondernemer of woont u op het Domplein of in
de Servetstraat en heeft u een geldige
verkeersontheffing met het juiste kenteken, dan hoeft u
niets te doen.

Staat het juiste kenteken niet op uw ontheffingskaart
en is de ontheffing nog wel geldig? U kunt dan een
kentekenwijziging doorgeven via
www.utrecht.nl/ontheffingvoertuig, kies in het formulier
voor “Kenteken wijzigen bij langdurige ontheffing”.
Op www.utrecht.nl/domplein vindt u meer informatie.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
afdeling Vergunningen Openbare Ruimte via telefoon
nummer 14 030 van of e-mail ontheffingen@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Binnenstad, Stadhuisbrug 1, of
via telefoonnummer 14 030.

Is uw ontheffing niet meer geldig? U kunt een nieuwe
ontheffing aanvragen via
www.utrecht.nl/ontheffingvoertuig, kies in het formulier
voor “Langdurige verkeersontheffing aanvragen”.
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