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14 parkeerplaatsen oostzijde Janskerkhof maken
plaats voor fietsparkeren
Op het Janskerkhof oostzijde (aan de kant van de Drift) maken 14 parkeerplaatsen plaats voor fietsenrekken
en 2 gehandicaptenparkeerplaatsen. De werkzaamheden hiervoor starten op maandag 27 september. De
gemeente wil meer ruimte voor ontmoeten, lopen, verblijven en fietsen in de binnenstad. Het opheffen van de
parkeerplaatsen op het Janskerkhof is een eerste stap naar een autoluwe binnenstad.
Ruimte voor iedereen
Uiteindelijk verdwijnen de komende jaren stapsgewijs
267 parkeerplaatsen op o.a. de Oudegracht en het
Janskerkhof om te zorgen voor meer ruimte voor
voetgangers en fietsers. Hiermee geven we invulling
aan het coalitieakkoord “Utrecht: ruimte voor iedereen”
– 2018. De historische binnenstad krijgt hiermee meer
sfeer en wordt een gezonder en prettiger omgeving
voor bewoners en bezoekers.
Gehandicaptenparkeerplaatsen en laad- en losplekken
blijven bestaan.
Wat gaan we doen
Aan de oostkant van het Janskerkhof, langs de Drift,
gaan 14 autoparkeerplekken weg. Hier komen
fietsenrekken en 2 gehandicaptenparkeerplaatsen
voor terug. De plataan op de hoek bij het meest
noordelijke fietsenrek krijgt hierdoor meer groeiruimte.
Op de achterkant van dit wijkbericht staat een kaartje
waar u kunt zien hoe het gaat worden. De
werkzaamheden starten op maandag 27 september en
duren ongeveer 1 week. Het materiaalgebruik is gelijk
aan de huidige inrichting. We hergebruiken zoveel
mogelijk de straatklinkers en voegen fietsnietjes toe.
Tijdens de uitvoering kunt u het Janskerkhof nog
steeds bereiken en parkeren op de overige
parkeerplekken.

parkeerplaatsen komen, geeft de gemeente ook
geleidelijk minder parkeervergunningen uit. Van de 3
opgezegde vergunningen worden dan bijvoorbeeld 2
vergunningen opnieuw aangeboden. Zo kan het aantal
vergunningen en parkeerplaatsen door natuurlijk
verloop dalen.
Vervolg
Het opheffen van parkeerplaatsen betekent minder
inkomsten voor de gemeente. We kijken daarom
jaarlijks welke financiële ruimte er is om het
stapsgewijs opheffen van de parkeerplekken mogelijk
te maken. We betrekken bewoners en ondernemers
actief bij het vinden van nieuwe locaties voor het
opheffen van parkeerplaatsen in de binnenstad.
Parkeervergunning inruilen voor abonnement
parkeergarage
Bewoners en bedrijven met een parkeervergunning in
de parkeerzones A1 en A2 kunnen deze vergunning
inruilen voor een abonnement in een parkeergarage.
Ook is er een probeerregeling waarmee u een
abonnement in een parkeergarage of een deelauto
kunnen uitproberen. Meer informatie vindt u via
www.utrecht.nl/probeerregelingparkeren.

Geen effect op parkeervergunning
Na de uitvoering kunt u nog steeds langs het
Janskerkhof rijden en parkeren op het Janskerkhof.
Het opheffen van de parkeerplaatsen heeft geen effect
op uw parkeervergunning. Als er minder
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Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Kika Aalberts of Clemens Kars van
Projectmanagementbureau, via telefoonnummer
14 030 of janskerkhof@utrecht.nl. Voor andere vragen
over uw wijk kunt u rechtstreeks terecht bij Wijkbureau
Binnenstad, Stadhuisbrug 1, of via telefoonnummer
14 030.
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