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U hebt gekozen vóór betaald parkeren 
 

De uitslag van de internetpeiling die is gehouden in Veemarkt is bekend: uw buurt heeft in meerderheid 

gestemd vóór de invoering van betaald parkeren. De gemeente gaat dit voor u in gang zetten. 

 

Meerderheid voor invoering 

Van 29 november tot en met 24 december kon u uw 

stem uitbrengen. Het minimale aantal deelnemers 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 tot 11.00 uur in de 

ochtend. 

 

Gebied Voor Tegen 

Veemarkt 315 109 

De volledige uitslag kunt u nalezen op 

www.utrecht.nl/veemarkt. 

In de deelgebieden 1, 2 en 3 (Voordorp) is op 
hetzelfde moment een stemming over het wel of niet 
invoeren van betaald parkeren gehouden. In gebied 1 
en 2 is vóór de invoering van betaald parkeren 
gestemd en in gebied 3 is tegen de invoering van 
betaald parkeren gestemd.  
 

Betaald parkeren vanaf 1 juli 2022 

Vanaf deze datum kunt u in uw buurt alleen nog 

parkeren met een parkeervergunning, óf door met PIN 

te betalen bij de parkeerautomaat, óf via ‘Parkeer en 

Bel’ met uw mobiele telefoon.  

 

Parkeervergunningen aanvragen 

Vanaf dinsdag 17 mei 2022 kunt u een 

parkeervergunning aanvragen. In dit gebied komt elk 

woonadres zonder parkeervoorziening in aanmerking 

voor in elk geval één bewonersvergunning. Als u uw 

aanvraag vóór donderdag 9 juni bij ons indient, 

ontvangt u uiterlijk maandag 27 juni bericht over de 

toewijzing van uw eerste vergunning.  

 

U kunt ook een tweede parkeervergunning aanvragen. 

Het aantal te verstrekken tweede parkeervergunningen 

is afhankelijk van het aantal parkeerplaatsen in de 

openbare ruimte. We kunnen pas beoordelen of en 

hoeveel ruimte daarvoor is nadat alle eerste 

vergunningen zijn toegewezen. 

 

 
 

Eigen parkeerplek(ken) of (gedeelde) garage 

Een aantal adressen kan beschikken over één of 

meerdere parkeerplekken in een gedeelde garage of 

een gedeeld parkeerterrein. Deze adressen komen 

volgens het parkeerbeleid niet in aanmerking voor een 

vergunning, maar bieden we eenmalig de mogelijkheid 

om gebruik te maken van een overgangsregeling. 

Deze adressen komen alleen in aanmerking voor een 

tweede parkeervergunning (€ 18,43 per maand). Meer 

informatie over de overgangsregeling en de situatie 

per bouwblok vindt u op www.utrecht.nl/veemarkt.  

http://www.utrecht.nl/veemarkt.
http://www.utrecht.nl/veemarkt


 

  

Tweede parkeervergunning 

Tót 9 juni verzamelen we alle aanvragen van een 

tweede parkeervergunning op een lijst. Hier krijgt u 

een automatisch bericht van. Op 9 juni bekijken wij alle 

aanvragen om te zien of iedereen direct een tweede 

parkeervergunning kan krijgen.  

 

Het kan zijn dat er te veel aanvragen komen voor een 

tweede parkeervergunning. In dat geval loten wij wie 

een tweede vergunning krijgt, en wie er op de 

wachtlijst komt. Wij loten ook om de plaats op de 

wachtlijst. 

U hoort uiterlijk 27 juni of u een tweede vergunning 

krijgt. Als u nog geen tweede vergunning kunt krijgen 

hoort u in de week van 27 juni op welke plaats u op de 

wachtlijst staat.  

 

Alle aanvragen voor een tweede vergunning die ná 9 

juni binnenkomen, komen automatisch onderaan de 

lijst met ontvangen aanvragen.  

 

Uw vergunning 

U kunt met een parkeervergunning in uw eigen straat, 

maar ook op alle andere parkeerplaatsen terecht in het 

volledige parkeerrayon Voordorp (rayon nummer 

120.100, tariefzone B1). De indeling van de 

parkeerrayons kunt u zien op onze parkeerplattegrond: 

www.utrecht.nl/parkeerplattegrond.  

Het is ook mogelijk een ander type vergunning voor 

bewoners aan te vragen. Zo is er een vergunning voor 

mantelzorg/thuiszorg, deelauto en voor een 

huur/leenauto. Meer informatie hierover vindt u op 

www.utrecht.nl/parkerenbewoner.  

Bedrijven kunnen een zakelijke parkeervergunning 

aanvragen. Deze is niet gekoppeld aan een kenteken 

en daardoor flexibel inzetbaar. 

U kunt uw parkeervergunningen aanvragen via 

www.utrecht.nl/parkeren. 

Tarieven bewoners, bedrijven en bezoek 

Per 1 januari gelden de nieuwe geïndexeerde 

parkeertarieven. Voor bewoners kost de eerste 

parkeervergunning € 27,63 per kwartaal (€ 9,21 per 

maand) en een tweede parkeervergunning € 55,29 per 

kwartaal (€ 18,43 per maand). 

Voor bedrijven kost een eerste zakelijke 

parkeervergunning per kwartaal € 131,61 en elke 

volgende vergunning € 263,24. 

Het tarief voor parkeren op straat zonder vergunning is 

€ 3,22 per uur.  

Bewonerskorting voor bezoek 

Als bewoner kunt u uw bezoek 50% goedkoper laten 

parkeren. Hiervoor kunt u vanaf 17 mei 2022 

bewonerskorting voor bezoek aanvragen via het 

Online Loket op www.utrecht.nl/bewonerskorting. 

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. 

 

Suggesties en opmerkingen 

Bij de peiling heeft u suggesties en opmerkingen 

achtergelaten. Deze suggesties delen wij met de juiste 

afdelingen. 

Een deel van de ontvangen suggesties gaat over 

groen. Wilt u meer groen in de straat en zijn meer 

mensen enthousiast over uw idee dan kunt u nu al een 

bijdrage aanvragen uit het Initiatievenfonds. Het 

Initiatievenfonds is een fonds voor grote en kleine 

initiatieven in Utrecht. Bijvoorbeeld het opknappen van 

een pleintje, een activiteit in een buurthuis of een 

ontmoetingsplek voor jongeren. Voor meer informatie 

www.utrecht.nl/initiatievenfonds.  

Vragen 

Voor meer informatie over betaald parkeren kunt u 

contact opnemen met de gemeente Utrecht via e-mail 

parkeerprojecten@utrecht.nl of via 

telefoonnummer 14 030. 

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks 

terecht bij Wijkbureau Noordoost, per mail 

noordoost@utrecht.nl of via telefoonnummer 14 030. 

http://www.utrecht.nl/parkeerplattegrond
http://www.utrecht.nl/parkerenbewoner
http://www.utrecht.nl/parkeren
http://www.utrecht.nl/bewonerskorting
http://www.utrecht.nl/initiatievenfonds
mailto:parkeerprojecten@utrecht.nl
mailto:noordoost@utrecht.nl
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