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LRC-Oost: handhaving op foutparkeren
In een deel van Leidsche Rijn Centrum Oost en bij Place2BU is er gestart met handhaven op foutparkeren. Dit
is nodig om de doorgang in een aantal straten en de verkeersveiligheid te verbeteren, in- en uitritten vrij te
houden en stappen te zetten naar correct gebruik van de openbare ruimte.
Handhaven foutparkeren
In Leidsche Rijn Centrum is bijna in heel het gebied
een parkeerverbodzone. Dat staat aangeven met
verkeersborden. Er mag alleen geparkeerd worden in
een parkeervak. Dat geldt ook in uw gebied. In al
eerder opgeleverde deelgebieden is het inmiddels
betaald parkeren. Dat komt op termijn in heel Leidsche
Rijn Centrum. Ook in uw deelgebied. Wanneer dit
zover is ontvangt u daarover informatie.
Omdat het autoverkeer toeneemt in uw deelgebied en
straten als de Kanaalzichtlaan te vaak vol staan met
geparkeerde auto’s gaat de gemeente het
foutparkeren handhaven. Een auto mag alleen in een
parkeervak staan. De parkeervakken staan
aangegeven in de bestrating.
Als er geen parkeerruimte is in uw particuliere
parkeergarage of op uw parkeerterrein of in de straat,
kunt u of uw bezoek de auto in Leidsche Rijn Centrum
parkeren in een betaalde parkeervoorziening of anders
buiten een betaald parkerengebied. Is de situatie op
een locatie niet duidelijk, omdat een straat niet
voldoende is ingericht of het terrein nog braak ligt, dan
kunt u toch een waarschuwing krijgen en riskeert u
een boete. De politie of handhaver beoordeelt dan ter
plekke de situatie.

Grofvuil
Van de beheerder van Place2BU krijgen we klachten
dat aannemers/klussers en bewoners grofvuil plaatsen
bij het grofvuilinzamelpunt aan de Kanaalzichtlaan. Dit
inzamelpunt is alleen voor de bewoners van
Place2BU. Breng uw grofvuil zelf weg naar een
gemeentelijk afscheidingsstation of maak een afspraak
bij de gemeente om uw grofvuil op te halen. Waar en
hoe dat moet staat op www.utrecht.nl/afval. Het
ondergrondse inzamelpunt voor restafval, papier en
glas kunt u wel gebruiken.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
wijkbureau Leidsche Rijn (wijkadviseur Peter Jans), via
telefoonnummer 14 030 of leidscherijn@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk of buurt kunt u ook
terecht bij wijkbureau Leidsche Rijn, Brusselplein 4, of
via telefoonnummer 14 030; leidscherijn@utrecht.nl;
www.utrecht.nl/leidscherijn.

Het parkeerterrein van Place2BU is een privéterrein
van Place2BU (Mitros/Portaal). Bent u geen bewoner
van Place2BU dan vragen we u om dat ook aan uw
bezoek en aannemers/klussers door te geven.
Meer informatie over parkeren in Leidsche Rijn vindt u
op: www.utrecht.nl/parkerenleidscherijncentrum

Verspreidingsgebied:
Sinfonia 1, Sinfonia 2, Hooge Steenen, Place2BU, Skaeve Huse, Buiten bij de Sluis
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Nuttige adressen
 Meldingen openbare ruimte en overlast (gemeente Utrecht): tel. 14 030; www.utrecht.nl/melding


Vragen over en initiatieven voor uw straat, buurt of wijk: wijkbureau Leidsche Rijn (gemeente Utrecht) tel. 14 030;
leidscherijn@utrecht.nl; www.utrecht.nl/leidscherijn



Politie: 0900 8844; bij spoed 112



DOCK: buurtcentra, activiteiten en sociaal makelaars; www.dock.nl/utrecht/leidsche-rijn



Buurtwerkkamer Hart voor Leidsche Rijn: ontmoetingsplek en activiteiten;
www.buurtwerkkamerhartvoorleidscherijn.nl (Berlijnplein 522)



Jongerenwerk (JoU): www.jou-utrecht.nl



SportUtrecht: www.sportutrecht.nl



Buurtteam: voor een ondersteuningsvraag als je er zelf niet uitkomt;www.buurtteamsutrecht.nl/leidsche-rijn



Academie Tien: mavo/havo/vwo; www.academietien.nl



Indekerngezond: ontmoetingsplek en activiteiten; www.indekerngezond.nl (Kopenhagenstraat 41)



RAUM: cultuur op Berlijnplein, www.raumutrecht.nl (Berlijnplein 520)



De Vrijstaat: kunstwerkplaats voor kinderen en jongeren; www.devrijstaat.nl (Hogeweide 3)



Bouwontwikkelingen in Leidsche Rijn Centrum: www.utrecht.nl/leidscherijncentrum

