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Betaald parkeren in Rivierenwijk per 1 mei 2023 

 

In een groot deel van Rivierenwijk wordt betaald parkeren versneld ingevoerd. De gemeenteraad nam dit 

besluit omdat het druk is met geparkeerde auto's en een aantal bewoners teleurgesteld is over het pauzeren 

van het invoeren van betaald parkeren vorig jaar. Zij drongen aan op het zo snel mogelijk aanpakken van de 

parkeeroverlast. 

 

Invoering betaald parkeren  

Betaald parkeren wordt ingevoerd per 1 mei 2023. Dit 

geldt voor een groot deel van de wijk waar parkeren nu 

gratis is. Rivierenwijk krijgt twee gebieden waar op 

verschillende tijden voor parkeren moet worden 

betaald. 

 

In het noordelijke deel van de wijk, tussen de 

Balijelaan en de Amstelstraat, is vanaf 1 mei parkeren 

betaald van: 

• maandag t/m zaterdag van 09.00 uur tot 21.00 
uur. Dit gebied wordt toegevoegd aan het 
naastgelegen parkeerrayon Rivierenwijk (zie 
kaart gebied 1 binnen de stippellijn). U kunt 
met een parkeervergunning in het hele rayon 
parkeren (zie kaart compleet gebied 1). 

In het zuidelijk deel van de wijk, tussen de 

Amstelstraat en de Socrateslaan, is vanaf 1 mei 

parkeren betaald van:  

• maandag t/m vrijdag van 06.00 tot 11.00 uur in 
de ochtend. Dit gebied wordt toegevoegd aan 
het naastgelegen parkeerrayon Rivierenwijk 
Oost (zie kaart gebied 2 binnen de stippellijn). 
U kunt met een parkeervergunning in het hele 
rayon parkeren (zie kaart compleet gebied 2). 

 
 

Betaald parkeren vanaf 1 mei 

Vanaf deze datum kunt u in uw buurt alleen nog 

parkeren met een vergunning, door te betalen voor 

parkeren bij de parkeerautomaat of via een app voor 

mobiel parkeren. Hoeveel een parkeervergunning kost, 

hangt af van het soort parkeervergunning en het aantal 

vergunningen dat u aanvraagt. Voor Rivierenwijk 

gelden de tarieven van zone B1. In beide gebieden 

kost het parkeren in 2023 € 4,01 per uur. Kijk voor een 

overzicht van alle kosten op: 

www.utrecht.nl/parkeerkosten. 

 

U krijgt begin maart per post een wijkbericht met meer 

informatie. In die brief leest u onder meer hoe u een 

parkeervergunning kunt aanvragen en wanneer we de 

parkeerautomaten gaan plaatsen. 

 

http://www.utrecht.nl/parkeerkosten


 

  

Parkeervergunningen en kosten 

U kunt vanaf dinsdag 14 maart een parkeervergunning 

voor uw auto aanvragen. U hoeft dan niet te betalen bij 

een parkeerautomaat, maar betaalt een vast bedrag 

per drie maanden voor het parkeren van uw auto. U 

kunt met een parkeervergunning in het hele 

parkeerrayon terecht. De indeling van de bestaande 

parkeerrayons kunt u zien op onze parkeerplattegrond: 

www.utrecht.nl/parkeerplattegrond. 

 

Voor bewoners met een auto is er de 

parkeervergunning voor bewoners. Ook is er een 

vergunning voor huur- en leenauto's en een 

vergunning voor als u een auto deelt met iemand uit 

een ander parkeerrayon. Voor bewoners zijn er 

daarnaast kortingsregelingen. Zoals ‘Bewonerskorting 

voor bezoek’ voor het ontvangen van bezoek, 

‘Parkeerkorting mantelzorg of thuiszorg’ en 

‘Parkeerkorting kraamzorg’. Kijk voor meer informatie 

op: www.utrecht.nl/parkerenbewoner. 

 

Bedrijven kunnen een bedrijfsparkeervergunning 

aanvragen. Deze is niet gekoppeld aan één vast 

kenteken en daardoor flexibel inzetbaar. Kijk voor 

meer informatie op: www.utrecht.nl/parkerenbedrijf. 

 

Parkeerautomaten 

Wie geen parkeervergunning heeft, betaalt voor het 

parkeren van de auto binnen de tijden voor betaald 

parkeren bij een parkeerautomaat of via een app. 

Betaald parkeren geldt ook voor uw bezoek dat met de 

auto komt. U kunt uw bezoek bewonerskorting geven. 

Zij betalen dan de helft van het normale tarief.   

 

Andere mogelijkheden 

Rijdt u weinig in uw auto? U kunt ook kiezen voor 

andere vormen van vervoer, zoals deelvervoer of het 

openbaar vervoer. U kunt vanaf 1 mei deelnemen aan 

een proef om hun auto met hoge korting te parkeren in 

P+R Westraven. Met deze proef onderzoekt de 

gemeente onder welke voorwaarden het voor 

bewoners aantrekkelijk is om hun auto op afstand te 

parkeren. U ontvangt hierover binnenkort meer 

informatie via een wijkbericht. Kijk voor meer 

informatie over deelvervoer op www.utrecht.nl/deelt. 

 

Waarom komt er in Rivierenwijk betaald parkeren? 

In Rivierenwijk is begin 2022 een onderzoek naar 

betaald parkeren gestart, omdat bewoners overlast 

ervaarden. Er is weinig parkeerplek en auto’s staan 

vaak foutgeparkeerd. Uit metingen bleek ook dat het 

erg druk is met geparkeerde auto's in de buurt. Het 

invoeren van betaald parkeren in Rivierenwijk is in het 

voorjaar van 2022 gepauzeerd, omdat de gemeente 

een plan moest maken om betaald parkeren in te 

voeren in de hele stad. Dit hebben de coalitiepartijen 

na de verkiezingen vastgelegd in het coalitieakkoord 

2022-2026.  

 

De gemeenteraad besloot op 15 september 2022 om 

in Rivierenwijk versneld betaald parkeren in te voeren. 

De raad nam dit besluit vanwege de hoge parkeerdruk 

in Rivierenwijk en omdat een aantal bewoners 

teleurgesteld was over het pauzeren van het proces 

voor het invoeren van betaald parkeren. Zij drongen 

aan op het zo snel mogelijk aanpakken van de 

parkeeroverlast. In 2021 heeft de gemeenteraad 

ingestemd met de plannen voor de 

Merwedekanaalzone. De raad besloot toen dat er 

betaald parkeren komt in de buurten die grenzen aan 

de nieuwe wijk Merwede. Dit maakt het mogelijk om 

zonder draagvlakmeting betaald parkeren in te voeren 

in Rivierenwijk. 

 

Vragen en meer informatie 
Voor meer informatie over betaald parkeren kunt u 

contact opnemen met de gemeente Utrecht via e-

mailadres parkeerprojecten@utrecht.nl of via 

telefoonnummer 14 030. Voor andere vragen over uw 

wijk kunt u rechtstreeks terecht bij Wijkbureau 

Zuidwest, Al-Masoedilaan 188, of via telefoonnummer 

14 030. 

Kijk voor meer informatie over het invoeren van 

betaald parkeren in Rivierenwijk op 

www.utrecht.nl/rivierenwijk. Meer 

achtergrondinformatie over betaald parkeren vindt u op 

www.utrecht.nl/parkeren.  
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