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Wijkbericht

oktober 2020

Uitnodiging informatieavond betaald parkeren
Schepenbuurt en Cartesiusweg
We nodigen u graag uit voor de online informatieavond betaald parkeren op dinsdag 27 oktober 2020. In dit
wijkbericht staat waarom betaald parkeren wordt ingevoerd in de Schepenbuurt en op de Cartesiusweg en
hoe u kunt meepraten over de manier waarop dit gebeurt. Ook leest u hoe u zich kunt aanmelden voor deze
avond.
Waarom voeren we betaald parkeren in?
De gemeenteraad heeft in oktober 2019 besloten om
betaald parkeren in te voeren in gebieden rondom de
nieuwe wijk Cartesiusdriehoek. Dit doen we uiterlijk bij
oplevering van de eerste nieuwe woningen. In de
nieuwe wijk komt weinig parkeerruimte. Toekomstige
bewoners maken straks gebruik van deelauto’s, het
openbaar vervoer en de fiets. De gemeenteraad wil
voorkomen dat de nieuwe bewoners en bezoekers in
omliggende wijken parkeren wat leidt tot
verkeersdrukte en parkeerproblemen in uw wijk. De
gemeenteraad heeft ons de opdracht gegeven om de
invoering van betaald parkeren samen met bewoners
en ondernemers zoals u vorm te geven. We gaan
hierover graag met u in gesprek.
Hoe willen wij met de buurt in gesprek?
We gaan voor de Schepenbuurt en de Cartesiusweg
de invoering van betaald parkeren uitwerken, samen
met u. Tijdens de informatieavond willen we breed de
buurt informeren over dit besluit en wat dit voor u
betekent. U kunt dan uw vragen aan ons stellen. Ook
lichten we toe hoe we met de buurt verder in gesprek
willen.
Voor het gesprek met de buurt vormen we twee
groepen bewoners en ondernemers: één van de
Schepenbuurt en één van de Cartesiusweg. Per groep
praten we tijdens drie avonden verder over wat u
belangrijk vindt om betaald parkeren op een goede
manier vorm te geven in uw wijk. Wat zijn uw wensen
en ideeën? We noemen deze groepen review panels.

Verspreidingsgebied:
Schepenbuurt en Cartesiusweg

Wilt u meepraten in een van de panels?
De review panels bestaan uit ongeveer 12 personen
uit de Schepenbuurt, en 8 personen van de
Cartesiusweg. De deelnemers van de twee groepen
kiezen we op basis van een aantal vragen. Zo zorgen
we ervoor dat alle meningen en ideeën vanuit
verschillende bewoners en ondernemers op tafel
komen. Heeft u interesse om deel te nemen? Via het
formulier op www.utrecht.nl/cartesiusdriehoek kunt u
zich aanmelden voor één van de review panels.
Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 30 oktober. Bij veel
belangstelling gaan we loten. U vindt op de achterzijde
van dit wijkbericht meer informatie over de review
panels.
Meld u aan voor de avond!
De informatieavond op dinsdag 27 oktober is digitaal
(via Zoom). De avond begint om 19:00 uur en eindigt
rond 20:30 uur. Via het formulier op
www.utrecht.nl/cartesiusdriehoek kunt zich aanmelden
voor de avond. Na uw aanmelding ontvangt u meer
informatie over het programma van de avond en hoe
Zoom werkt. Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 26
oktober 12:00 uur. Let op; u kunt alleen deelnemen als
u zich vooraf heeft aangemeld.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het
Projectteam Cartesiusdriehoek, via telefoonnummer
14 030 of cartesiusdriehoek@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau West, of via telefoonnummer
14 030.
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