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Stem mee over betaald parkeren
Uit signalen van bewoners en uit metingen blijkt dat het in uw buurt erg druk is met geparkeerde auto’s. Ook
de doorgang voor verkeer is hierdoor soms krap. De gemeente wil het voor u mogelijk maken dat uw straat er
weer rustig uit ziet, er ruimte komt om te parkeren en de wijk beter toegankelijk wordt. Betaald parkeren helpt
bij het verminderen van het (lang) parkeren van auto's die niet uit uw buurt komen. De gemeente voert dit
alleen in, als de meerderheid van de bewoners dat wil.
Gebied voor de stemming
De parkeeroverlast in uw buurt is de laatste jaren
toegenomen door geparkeerde auto’s van mensen die
voor werk de stad bezoeken en bewoners uit
omliggende wijken die een gratis plekje zoeken. Dit
leidt tot veel onrust, discussie en irritatie bij bewoners.
Zij geven aan, dat door alle geparkeerde auto’s de
leefbaarheid minder is geworden. Ook wordt het zicht
op de straat belemmerd waardoor automobilisten
fietsers en spelende kinderen mogelijk niet op tijd zien.
De gemeente houdt daarom een stemming over de
invoering van betaald parkeren.
U woont op een adres in het gebied zoals hieronder is
afgebeeld. Op verzoek van bewoners is dit gebied
voor de zomer 2020 door de gemeenteraad
aangewezen voor de procedure invoering betaald
parkeren. Een stemming is onderdeel van deze
procedure. Een lijst met straten en een grotere
afbeelding vindt u op
www.utrecht.nl/richardwagnerlaan.

Laat uw stem horen
Per adres kan één stem worden uitgebracht. U
ontvangt binnenkort een brief met een persoonlijke
inlogcode. Deze code heeft u nodig om uw stem uit te
kunnen brengen. Stemmen kan van 16 november tot
en met 6 december 2020. U kunt stemmen via
internet, maar ook telefonisch. De stembutton vindt u
vanaf 16 november op
www.utrecht.nl/richardwagnerlaan.
Bij de stemming krijgt u drie stemopties voorgelegd;
vóór, tegen betaald parkeren of geen mening. De
‘geen mening’ stemmen tellen alleen mee voor het
responspercentage en hebben geen invloed op het wel
of niet invoeren van betaald parkeren. Als minimaal
30% van de aangeschreven adressen en bedrijven
heeft gereageerd is de stemming geldig.
Informatie over de uitslag
U wordt via de website
www.utrecht.nl/richardwagnerlaan en met een
wijkbericht geïnformeerd over de uitslag van de
stemming en de mogelijke invoerdatum. Ook hoort u
dan de datum waarop vergunningen aangevraagd
kunnen worden.
Goed om te weten voordat u gaat stemmen
Hoeveel parkeervergunningen?
We geven éénmalig eerste en tweede
parkeervergunningen uit.
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Toegankelijkheid
Op plaatsen waar de toegankelijkheid in het gedrang
komt gaan we niet direct na het invoeren van betaald
parkeren een parkeerverbod instellen. We hopen wel
samen met u uit te komen op een punt dat er op
plekken wordt geparkeerd waar dat verantwoord is en
de wijk toegankelijk is en blijft. Daarover gaan we
binnenkort met u in gesprek.
Ook in andere delen van Oog in Al is de doorgang
krap en wordt er veelal met twee wielen op de stoep
geparkeerd. De kennis en ervaring die we samen met
u opdoen om invulling te geven aan het parkeren,
willen we ook gebruiken in andere delen van Oog in Al.
Parkeertijden
Wanneer uit de stemming blijkt dat een meerderheid
van bewoners en bedrijven voor betaald parkeren is,
wordt betaald parkeren ingevoerd van maandag tot en
met vrijdag van 06.00-11.00 uur in de ochtend. Met dit
korte tijdsblok worden automobilisten die voor werk de
stad bezoeken geweerd. Ook is het minder
aantrekkelijk voor automobilisten uit een gebied met
betaald parkeren om naar uw buurt uit te wijken,
waardoor de parkeerdruk daalt.
Waar en wanneer kunt u parkeren met een
vergunning
Wanneer een meerderheid voor betaald parkeren is
worden de straten toegevoegd aan het bestaande
naastgelegen parkeerrayon Oog in Al. U kunt dan met
een parkeervergunning in uw eigen straat maar ook in
het parkeerrayon Oog in Al terecht.
Wat kost het u
Voor bewoners kost de eerste parkeervergunning per
kwartaal €26,01 (ongeveer 9 euro per maand). Een
eventuele tweede vergunning kost €52,02 per kwartaal
(ongeveer 18 euro per maand).
Een eerste zakelijke parkeervergunning kost per
kwartaal €123,81. Elke volgende zakelijke vergunning
kost €247,62.
Deelt u een auto met iemand uit een ander
parkeerrayon en woont u beiden in een betaald
parkeren gebied? Dan kunt u voor beide
parkeerrayons een bewonersparkeervergunning
aanvragen. U betaalt dan €12,57 per kwartaal. Dit is
50% van het normale tarief voor een eerste
parkeervergunning voor bewoners (alle tarieven
prijspeil 2020). Meer informatie vindt u op
www.utrecht.nl/parkeervergunningautodelen.
Het is ook mogelijk een andere type vergunning voor
bewoners aan te vragen. Zo is er een vergunning voor
mantelzorg/thuiszorg en voor een huur/leenauto. Meer
informatie hierover vindt u op
www.utrecht.nl/parkerenbewoner.

Wanneer betaalt uw bezoek
Bezoekers betalen €3,03 per uur binnen het tijdsblok
van betaald parkeren. Buiten deze tijden, na 11 uur in
de ochtend en in het weekend, parkeren zij gratis. Als
bewoner kunt u uw bezoek voor 70 uur per kwartaal
50% goedkoper laten parkeren. Hiervoor heeft u een
bezoekersvergunning nodig. U kunt per adres gratis
maximaal één code aanvragen waarmee uw bezoek
50% korting krijgt bij de automaat. U hoeft voor het
aanvragen van de bezoekerskorting niet in het bezit te
zijn van een auto. Door het invoeren van betaald
parkeren kan ook bezoek makkelijker een parkeerplek
vinden.
Oprit of garage
Heeft u een eigen parkeerplaats zoals een oprit,
garage dan kunt u minder vergunningen aanvragen.
Dit is afhankelijk van het aantal eigen parkeerplaatsen
waarover u beschikt. Als u bijvoorbeeld één eigen
parkeerplaats heeft kunt u nog wel een tweede
parkeervergunning aanvragen voor het parkeren op
straat. Een tweede parkeervergunning heeft een hoger
tarief dan een eerste parkeervergunning.
Wilt u weten wat dit voor u betekent neem dan contact
op met de gemeente via parkeerprojecten@utrecht.nl.
Vragen
Voor meer informatie over deze stemming kunt u
contact opnemen met de gemeente Utrecht via e-mail
parkeerprojecten@utrecht.nl of via telefoonnummer 14
030.
Meer achtergrondinformatie over de procedure
invoering betaald parkeren vindt u op de website
www.utrecht.nl/richardwagnerlaan.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau West, via e-mail
west@utrecht.nl, of via telefoonnummer 14 030.

