
  

 

  

STICHTING DE HELLING 

 

Helling 7 

3523 CB Utrecht 

 

 

   

 

Behandeld door Team Openbare Ruimte Zaaknummer 3017816 / 2ZTN 

Doorkiesnummer 286  Ons kenmerk 347352 / 1315621 

E-mail  Onderwerp Toewijzingsbesluit zakelijke 

parkeervergunning Bijlage(n) geen  

Uw kenmerk  Datum 15-10-2015 

Uw brief van  Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden 

 Verzenddatum 15-10-2015 

Geachte heer  

 

Op basis van uw aanvraag van 13-10-2015 komt u in aanmerking voor een zakelijke 

parkeervergunning op bovenstaand adres. Ik heb aan u een zakelijke parkeervergunning toegewezen 

met nummer 275340 voor het rayon 116100/ . 

 

Ik nodig u uit om binnen zes weken na dagtekening van deze brief uw parkeervergunning op te halen 

bij de Balie Parkeren van de afdeling Vergunningen op Stadsplateau 1, hiervoor kunt u een afspraak 

maken op www.utrecht.nl/afspraak. 

 

Bij het afhalen van uw zakelijke parkeervergunning dient u, naast het meenemen van een geldig 

legitimatiebewijs, aan te tonen dat u namens het bedrijf komt. Dit kan door het tonen van één van 

onderstaande documenten:  

-  Of een uittreksel van uw registratie bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden) 

waarin uw naam vermeld is.  
-  Of een ondertekende machtiging op briefpapier van het bedrijf mét (een kopie van) een geldig 

legitimatiebewijs van degene die u heeft gemachtigd. 

 

Ook betaalt u € 208,92 voor uw parkeervergunning voor de periode tot 01-01-2016. Voor de betaling 

van de volgende kwartalen kunt u gebruik maken van een automatische incasso. 

 

Op www.utrecht.nl/parkeren/downloads/stratenlijsten-parkeerrayons/ kunt u alvast de stratenlijst van 

uw parkeerrayon downloaden. Als u liever een papieren exemplaar ontvangt, kunt u dat aangeven bij 

het ophalen van uw parkeervergunning. U krijgt dan direct een stratenlijst mee. 

 

Als u uw parkeervergunning niet binnen zes weken na dagtekening van deze brief ophaalt, ga ik ervan 

uit dat u geen prijs (meer) stelt op de vergunning. In dat geval trek ik de parkeervergunning in en 

komt uw recht op de toegekende parkeervergunning te vervallen.   

 

Volledigheidshalve attendeer ik u erop, dat voor het parkeren van voertuigen met een lengte van meer 
dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2.40 meter, aanvullende regelgeving bestaat. Zie hiervoor de 
Algemene Plaatselijke Verordening (APV), artikel 5:7 en artikel 5:8.  

 

Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
Afdeling Vergunningen 
Postadres: Postbus 8406, 3503 RK Utrecht 

Bezoekadres: Stadsplateau 1,  Utrecht 

Telefoon: 030 - 286  

www.utrecht.nl 

Als u naar de balie komt heeft u daarvoor altijd een afspraak nodig. U kunt een afspraak maken op www.utrecht.nl/afspraak 

of telefonisch via 030 286  (bereikbaar maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur en donderdag tot 20.00 uur).   

 



Datum 15-10-2015 

Ons kenmerk 347352/1315621 

2/2 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen, dan kunt u 

contact opnemen via bovenstaand telefoonnummer. 

 

Let op! In het centrum van Utrecht geldt vanaf 1 januari 2015 een milieuzone voor bestel- en 

personenauto’s . Het is verboden om in deze milieuzone te komen met een dieselvoertuig met Datum 

Eerste Toelating (DET) vóór 1 januari 2001. Op www.utrecht.nl/milieuzone kunt u controleren of uw 

voertuig voldoet aan de toelatingseisen. Utrecht heeft eveneens een milieuzone voor vrachtauto’s met 

strengere toelatingseisen. Een parkeervergunning geeft geen ontheffing voor de milieuzone voor 

voertuigen die niet aan de toelatingseisen voldoen. 

 

Hoogachtend, 

Namens burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

M. Prijs 

Hoofd Vergunningen 

 

Bovenstaande beslissing wordt op grond van art. 1:3 Algemene wet bestuursrecht aangemerkt als een 

besluit. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit een bezwaarschrift worden 

ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Het gemotiveerde 

bezwaarschrift en een kopie van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt dienen te worden 

gericht aan Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Utrecht, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, 

postbus 16200, 3500 CE Utrecht. 



  

 

  

STICHTING DE HELLING 

 

Helling 7 

3523 CB Utrecht 

 

 

   

 

Behandeld door Team Openbare Ruimte Zaaknummer 3017816 / 2ZTN 

Doorkiesnummer 286 0000 Ons kenmerk 347349 / 1315621 

E-mail  Onderwerp Toewijzingsbesluit zakelijke 

parkeervergunning Bijlage(n) geen  

Uw kenmerk  Datum 15-10-2015 

Uw brief van  Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden 

 Verzenddatum 15-10-2015 

Geachte heer  

 

Op basis van uw aanvraag van 13-10-2015 komt u in aanmerking voor een zakelijke 

parkeervergunning op bovenstaand adres. Ik heb aan u een zakelijke parkeervergunning toegewezen 

met nummer 275342 voor het rayon 116100/ . 

 

Ik nodig u uit om binnen zes weken na dagtekening van deze brief uw parkeervergunning op te halen 

bij de Balie Parkeren van de afdeling Vergunningen op Stadsplateau 1, hiervoor kunt u een afspraak 

maken op www.utrecht.nl/afspraak. 

 

Bij het afhalen van uw zakelijke parkeervergunning dient u, naast het meenemen van een geldig 

legitimatiebewijs, aan te tonen dat u namens het bedrijf komt. Dit kan door het tonen van één van 

onderstaande documenten:  

-  Of een uittreksel van uw registratie bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden) 

waarin uw naam vermeld is.  
-  Of een ondertekende machtiging op briefpapier van het bedrijf mét (een kopie van) een geldig 

legitimatiebewijs van degene die u heeft gemachtigd. 

 

Ook betaalt u € 208,92 voor uw parkeervergunning voor de periode tot 01-01-2016. Voor de betaling 

van de volgende kwartalen kunt u gebruik maken van een automatische incasso. 

 

Op www.utrecht.nl/parkeren/downloads/stratenlijsten-parkeerrayons/ kunt u alvast de stratenlijst van 

uw parkeerrayon downloaden. Als u liever een papieren exemplaar ontvangt, kunt u dat aangeven bij 

het ophalen van uw parkeervergunning. U krijgt dan direct een stratenlijst mee. 

 

Als u uw parkeervergunning niet binnen zes weken na dagtekening van deze brief ophaalt, ga ik ervan 

uit dat u geen prijs (meer) stelt op de vergunning. In dat geval trek ik de parkeervergunning in en 

komt uw recht op de toegekende parkeervergunning te vervallen.   

 

Volledigheidshalve attendeer ik u erop, dat voor het parkeren van voertuigen met een lengte van meer 
dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2.40 meter, aanvullende regelgeving bestaat. Zie hiervoor de 
Algemene Plaatselijke Verordening (APV), artikel 5:7 en artikel 5:8.  

 

Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
Afdeling Vergunningen 
Postadres: Postbus 8406, 3503 RK Utrecht 

Bezoekadres: Stadsplateau 1,  Utrecht 

Telefoon: 030 - 286  

www.utrecht.nl 

Als u naar de balie komt heeft u daarvoor altijd een afspraak nodig. U kunt een afspraak maken op www.utrecht.nl/afspraak 

of telefonisch via 030 286  (bereikbaar maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur en donderdag tot 20.00 uur).   

 



Datum 15-10-2015 

Ons kenmerk 347349/1315621 

2/2 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen, dan kunt u 

contact opnemen via bovenstaand telefoonnummer. 

 

Let op! In het centrum van Utrecht geldt vanaf 1 januari 2015 een milieuzone voor bestel- en 

personenauto’s . Het is verboden om in deze milieuzone te komen met een dieselvoertuig met Datum 

Eerste Toelating (DET) vóór 1 januari 2001. Op www.utrecht.nl/milieuzone kunt u controleren of uw 

voertuig voldoet aan de toelatingseisen. Utrecht heeft eveneens een milieuzone voor vrachtauto’s met 

strengere toelatingseisen. Een parkeervergunning geeft geen ontheffing voor de milieuzone voor 

voertuigen die niet aan de toelatingseisen voldoen. 

 

Hoogachtend, 

Namens burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

M. Prijs 

Hoofd Vergunningen 

 

Bovenstaande beslissing wordt op grond van art. 1:3 Algemene wet bestuursrecht aangemerkt als een 

besluit. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit een bezwaarschrift worden 

ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Het gemotiveerde 

bezwaarschrift en een kopie van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt dienen te worden 

gericht aan Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Utrecht, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, 

postbus 16200, 3500 CE Utrecht. 



  

 

  

STICHTING DE HELLING 

 

Helling 7 

3523 CB Utrecht 

 

 

   

 

Behandeld door Team Openbare Ruimte Zaaknummer 3017816 / 2ZTN 

Doorkiesnummer 286 0000 Ons kenmerk 347348 / 1315621 

E-mail  Onderwerp Toewijzingsbesluit zakelijke 

parkeervergunning Bijlage(n) geen  

Uw kenmerk  Datum 15-10-2015 

Uw brief van  Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden 

 Verzenddatum  

Geachte heer  

 

Op basis van uw aanvraag van 13-10-2015 komt u in aanmerking voor een zakelijke 

parkeervergunning op bovenstaand adres. Ik heb aan u een zakelijke parkeervergunning toegewezen 

met nummer 275338 voor het rayon 116100 . 

 

Ik nodig u uit om binnen zes weken na dagtekening van deze brief uw parkeervergunning op te halen 

bij de Balie Parkeren van de afdeling Vergunningen op Stadsplateau 1, hiervoor kunt u een afspraak 

maken op www.utrecht.nl/afspraak. 

 

Bij het afhalen van uw zakelijke parkeervergunning dient u, naast het meenemen van een geldig 

legitimatiebewijs, aan te tonen dat u namens het bedrijf komt. Dit kan door het tonen van één van 

onderstaande documenten:  

-  Of een uittreksel van uw registratie bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden) 

waarin uw naam vermeld is.  
-  Of een ondertekende machtiging op briefpapier van het bedrijf mét (een kopie van) een geldig 

legitimatiebewijs van degene die u heeft gemachtigd. 

 

Ook betaalt u € 104,46 voor uw parkeervergunning voor de periode tot 01-01-2016. Voor de betaling 

van de volgende kwartalen kunt u gebruik maken van een automatische incasso. 

 

Op www.utrecht.nl/parkeren/downloads/stratenlijsten-parkeerrayons/ kunt u alvast de stratenlijst van 

uw parkeerrayon downloaden. Als u liever een papieren exemplaar ontvangt, kunt u dat aangeven bij 

het ophalen van uw parkeervergunning. U krijgt dan direct een stratenlijst mee. 

 

Als u uw parkeervergunning niet binnen zes weken na dagtekening van deze brief ophaalt, ga ik ervan 

uit dat u geen prijs (meer) stelt op de vergunning. In dat geval trek ik de parkeervergunning in en 

komt uw recht op de toegekende parkeervergunning te vervallen.   

 

Volledigheidshalve attendeer ik u erop, dat voor het parkeren van voertuigen met een lengte van meer 
dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2.40 meter, aanvullende regelgeving bestaat. Zie hiervoor de 
Algemene Plaatselijke Verordening (APV), artikel 5:7 en artikel 5:8.  

 

Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
Afdeling Vergunningen 
Postadres: Postbus 8406, 3503 RK Utrecht 

Bezoekadres: Stadsplateau 1,  Utrecht 

Telefoon: 030 - 286  

www.utrecht.nl 

Als u naar de balie komt heeft u daarvoor altijd een afspraak nodig. U kunt een afspraak maken op www.utrecht.nl/afspraak 

of telefonisch via 030 286  (bereikbaar maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur en donderdag tot 20.00 uur).   

 



Datum 15-10-2015 

Ons kenmerk 347348/1315621 

2/2 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen, dan kunt u 

contact opnemen via bovenstaand telefoonnummer. 

 

Let op! In het centrum van Utrecht geldt vanaf 1 januari 2015 een milieuzone voor bestel- en 

personenauto’s . Het is verboden om in deze milieuzone te komen met een dieselvoertuig met Datum 

Eerste Toelating (DET) vóór 1 januari 2001. Op www.utrecht.nl/milieuzone kunt u controleren of uw 

voertuig voldoet aan de toelatingseisen. Utrecht heeft eveneens een milieuzone voor vrachtauto’s met 

strengere toelatingseisen. Een parkeervergunning geeft geen ontheffing voor de milieuzone voor 

voertuigen die niet aan de toelatingseisen voldoen. 

 

Hoogachtend, 

Namens burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

M. Prijs 

Hoofd Vergunningen 

 

Bovenstaande beslissing wordt op grond van art. 1:3 Algemene wet bestuursrecht aangemerkt als een 

besluit. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit een bezwaarschrift worden 

ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Het gemotiveerde 

bezwaarschrift en een kopie van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt dienen te worden 

gericht aan Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Utrecht, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, 

postbus 16200, 3500 CE Utrecht. 



Parkeervergunning bedrijf aanvragen

Zaaknummer 3017816
Datum  17-08-2015
Tijd  12:17:22
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Van:  || De Helling < @dehelling.nl>
Verzonden: maandag 28 september 2015 13:14
Aan:
Onderwerp: RE: uitzoeken parkeerplaatsen De Helling

Hallo   
 
Excuus voor de late reply. 
Ik had al een antwoord van je verwacht maar zag dat deze mail in mijn uitbox is blijven hangen… 
Zie onder. 
 
Groeten,  . 
 
Beste   
 
Bedankt voor je mail. 
 
Een antwoord op de vragen van de teamleider: 
 

‐          We gebruiken de parkeerplaatsen dagelijks. Voor bezoekende artiesten zowel als personeel en 
toeleveranciers. 

‐          De beugels zijn verdwenen door dankzij de bouwwerkzaamheden op het terrein naast ons. 
Twee van onze beugels zijn uit de grond gehaald om een doorgang naar het bouwterrein te maken. 
De andere beugels zijn door de bouwwerkzaamheden / vrachtwagens kapotgereden. Op dit moment liggen 
er ook rijplaten waardoor er ook geen nieuwe beugels geplaatst kunnen worden. 

‐          Momenteel zetten we onze plekken af met hekken en rood/wit lint maar dit gaat allemaal erg moeizaam. 
Hekken worden regelmatig door automobilisten weggehaald.  

‐          Op het moment dat er een auto staat hebben we echt een probleem. Voorheen konden we de politie bellen
en die probeerde de eigenaar op te sporen en als dat niet lukte werd er gesleept. Tegenwoordig gaat dat 
dus niet meer. De sleepkosten zijn voor onze rekening en het is niet te bewijzen dat de hekken er niet 
stonden op het moment van parkeren. 

 
Kortom we zouden heel graag de optie met de klapborden willen! 
 
Ook heb ik via internet een aanvraag voor parkeervergunningen gedaan. Daar heb ik nog niets van gehoord. 
Is het mogelijk om de stand van zaken omtrent die aanvraag door te geven? 
 
Zou fijn zijn! 
 
Bedankt en ’n fijne dag! 
 

. 
 
 

 |   
 

 
+31 (0)30   
+31 6   

@dehelling.nl 
www.dehelling.nl 
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Helling 7 
3523CB Utrecht 

 

Van:   [mailto @utrecht.nl]  
Verzonden: dinsdag 22 september 2015 16:40 
Aan:   || De Helling < @dehelling.nl> 
Onderwerp: RE: uitzoeken parkeerplaatsen De Helling 
 
Beste , 
 
Ik heb vandaag gesproken met de teamleider van de parkeerhandhaving. 
Hij had nog een aantal vragen: 

-      Hoe vaak gebruikt De Helling de gereserveerde parkeerplaatsen (per week, per dag)? 
-      Waarom zijn de beugelplaatsen verdwenen? Dit is vanuit het oogpunt van de handhaving een 

ideale regeling. 
-      Hoe worden de plekken nu afgezet als er een nightliner komt? En wat doe je dan als er toch een 

auto staat? 
 
Grofweg lijken er 2 mogelijkheden te zijn: 

-      Maken beugelplaatsen. Voordeel: heel duidelijk. Nadeel: aanleg kost geld en de gemeente raakt 
deze plaatsen kwijt voor betaald parkeren. 

-      Klapborden. Dat zijn borden die je opklapt als er een grote bus komt. Voordeel voor de 
gemeente is dat deze plaatsen op andere tijden dan gewoon betaald parkeerplaatsen zijn, waar 
we parkeerbelasting op kunnen heffen. Nadeel: juridische status is discutabel, en wat doe je als 
er al een auto staat? We kunnen dan niet slepen. 

 
Het lijkt waarschijnlijk dat e.e.a. niet voor 1 oktober te regelen is, helaas! Zet voorlopig dan de 
plekken af met hekken zoals je dat nu ook gewend bent. Als het goed is, gaat de parkeerdruk 
drastisch omlaag als er betaald parkeren is, en kunnen auto’s makkelijk ergens anders een plekje 
vinden. 
 
Met vriendelijke groet,  
  

 
 

  
      Gemeente Utrecht 
      Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
      Vergunningen 
        
      Postadres Postbus 8406, 3503 JR Utrecht 
      Bezoekadres Stadsplateau 1 
      Telefoon 030 -   
    E-mail @utrecht.nl 
    Internet www.utrecht.nl 
      Aanwezig dinsdag, donderdag en vrijdag 
 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
 

Van:  || De Helling [mailto: @dehelling.nl]  
Verzonden: woensdag 16 september 2015 9:34 
Aan:  
Onderwerp: Re: uitzoeken parkeerplaatsen De Helling 
 
Hallo   
 
Dank je voor je mail! 
Ik ben erg blij dat je het voor ons uit gaat zoeken. Ik wist zelf niet goed waar te beginnen. Ik kan hier niets vinden en ben bang 
dat alle afspraken via mail gemaakt zijn met mijn voorganger. 
Ik heb wel online een aanvraag voor parkeervergunningen gedaan. Daar moet ik nog een reactie op krijgen. 
Als ik je nog ergens mee kan helpen, laat het dan weten! 
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Misschien is het goed als je eens bij ons op bezoek zou komen zodat we kunnen laten zien wat we precies doen en wat onze 
behoeften zijn qua parkeren. 
 
Alvast bedankt en ’n fijne dag! 
 

. 
 
 

 
 de Helling 

Helling 7 3523CB Utrecht 
030‐  | 06  
 

From: " " 
Date: Thursday 10 September 2015 15:44 
To:   
Subject: uitzoeken parkeerplaatsen De Helling 
 

Beste  
  
Hierbij een bevestiging dat ik naar aanleiding van ons gesprek van gisteren ga uitzoeken hoe we 
ervoor kunnen zorgen dat de 6 parkeerplaatsen gereserveerd blijven voor de Helling. 
  
Binnenkort hoor/lees je meer. 
  
Heb je nog andere vragen rondom de invoering van betaald parkeren? Dan hoor/lees ik het graag!  
  

Met vriendelijke groet,  
  

 
 

  
    Gemeente Utrecht 
    Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
    Vergunningen 
      
    PostadresPostbus 8406, 3503 JR Utrecht 
    BezoekadresStadsplateau 1 
    Telefoon030 -  
    E-mail @utrecht.nl 
    Internetwww.utrecht.nl 
    Aanwezigdinsdag, donderdag en vrijdag 
 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
  
 

Proclaimer 
      

 

Proclaimer 
     



Parkeervergunning bedrijf aanvragen

Zaaknummer 4163600
Datum:13-01-2017

Tijd:15:20:48



Uw gegevens bedrijven

Gegevens organisatie

KvK-nummer 30192623

Naam organisatie Stichting De Helling

Adresgegevens waarvoor de vergunning wordt aangevraagd

Postcode 3523CB

Huisnummer 7

Straatnaam Helling 7

Plaatsnaam Utrecht

Gegevens contactpersoon

Voorletter(s)

Achternaam

Geslacht Man

Aanvullende gegevens

Telefoonnummer 06

E-mailadres @dehelling.nl

Aanvraag

Aanvraag

Hoeveel parkeervergunningen wilt u
aanvragen?

1

Wat is de vloeroppervlakte (in vierkante
meters) van uw bedrijf?

682

Hoeveel medewerkers (in fte) werken er
op het adres waar u de vergunning voor
aanvraagt?

6

Zaaknummer 4163600 - 2 -



Heeft u bij uw bedrijf een eigen terrein om
voertuigen te parkeren?

Nee

Bijlagen

Bijlagen

Wilt u bijlagen meesturen? Ja, ik stuur de bijlagen digitaal

Toevoegen

Bijlagen uploaden Klik op ' Bladeren' en
zoek het bestand wat u wilt meesturen.
Selecteer het bestand en klik op 'Openen'.
Het bestand staat nu bij 'Toegevoegde
bestanden'. Herhaal deze actie tot u alle
bestanden die u wilt meesturen hebt
toegevoegd. Klik op de knop om het
bestand uit de lijst te verwijderen.

Toegevoegde bestanden:

• De Helling huurovereenkomst.pdf

Zaaknummer 4163600 - 3 -































                
               

             
                  

                  
        

  
                    
                       

                
                     

               
                 

 
                 

              
                 

             

     
                     

                 
                 

                
              

               
                

                
                 

                 
                 

                   
                    

                     
      

                  
                   

 
                    

                 
               

                
                   

                 
  

                    
   

                 
                   

                   
                   

  
                   

                   
                
                 

                  
            

                 
                  

 
           

 





   
                  
                    
                 

                  
              

       
                  

        
                  

                  
        

  
                

       

 

                  
             

                  
              

                  
          

 
                

             

 
                  

       

 
                    

                 
                 

              

 



  

  

STICHTING DE HELLING 

 

Helling 7 

3523 CB Utrecht 

 

   

 

Behandeld door Team Openbare Ruimte Zaaknummer 4163600 / 3WLA 

Doorkiesnumme

 

14030 Ons kenmerk 378512 / 1315621 

E-mail  Onderwerp Wachtlijst parkeervergunning 

Bijlage(n) geen  

Uw kenmerk  Datum 14 februari 2017 

Uw brief van  Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden 

 Verzenddatum 14 februari 2017 

Geachte heer  

 

Op basis van uw aanvraag van 13 januari 2017 komt u in aanmerking voor een zakelijke vergunning 

met nummer 294605 op bovenstaand adres in rayon 116100/ . 

 

Op dit moment is het helaas niet mogelijk om u een zakelijke vergunning toe te kennen. Voor de 

uitgifte van een zakelijke vergunning in uw rayon bestaat een wachtlijst. Uw naam is per 13 januari 

2017 op de wachtlijst geplaatst.  

 

Deze datum is afhankelijk van het moment waarop uw aanvraag is binnengekomen en u voldoet aan de 

criteria vastgelegd in de nadere regels uitgifte parkeervergunningen en garageplaatsen. Zodra het 

mogelijk is om u een zakelijke vergunning toe te kennen, ontvangt u een toewijzingsbesluit. Let op!  

De vergunning wordt dan direct geactiveerd; u kunt niet de ingangsdatum zelf bepalen of uitstellen. Ik 

verzoek u tussentijdse wijzigingen schriftelijk aan mij door te geven. 

 

Voor een indicatie van de wachttijd, kijk op utrecht.nl/wachtlijstparkeervergunningen. 

 

Let op! In het centrum van Utrecht geldt vanaf 1 januari 2015 een milieuzone voor bestel- en 

personenauto’s. Het is verboden om in deze milieuzone te komen met een dieselvoertuig met Datum 

Eerste Toelating (DET) vóór 1 januari 2001. Op www.utrecht.nl/milieuzone kunt u controleren of uw 

voertuig voldoet aan de toelatingseisen. Utrecht heeft eveneens een milieuzone voor vrachtauto’s met 

strengere toelatingseisen. Een parkeervergunning geeft geen ontheffing voor de milieuzone voor 

voertuigen die niet aan de toelatingseisen voldoen. 

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact 

opnemen via bovengenoemd telefoonnummer.  

 

Hoogachtend, 

Namens burgemeester en wethouders, 

 

 

 

M. Prijs 

Hoofd Vergunningen 

Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
Afdeling Vergunningen 
Postadres: Postbus 8406, 3503 RK Utrecht 

Bezoekadres: Stadsplateau 1,  Utrecht 

Telefoon: 14030 

www.utrecht.nl 

 



Datum 14 februari 2017 

Ons kenmerk 378512 / 1315621 

2/2 

 

Bovenstaande beslissing wordt op grond van art. 1:3 Algemene wet bestuursrecht aangemerkt als een 

besluit. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit een bezwaarschrift worden 

ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Het gemotiveerde 

bezwaarschrift en een kopie van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt dienen te worden 

gericht aan Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Utrecht, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, 

postbus 16200, 3500 CE Utrecht. 
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Geachte heer Loman, 

 

Op basis van uw aanvraag van 13-01-2017 komt u nu in aanmerking voor de zakelijke parkeer-

vergunning op bovenstaand adres. Ik heb aan u een zakelijke parkeervergunning toegewezen met 

nummer 294605 voor het rayon 116100/ . 

 

Ik nodig u uit om binnen zes weken na dagtekening van deze brief uw parkeervergunning op te halen 

bij de Balie Parkeren van de afdeling Vergunningen op Stadsplateau 1, hiervoor kunt u een afspraak 

maken op www.utrecht.nl/afspraak. 

 

Bij het afhalen van uw zakelijke parkeervergunning dient u, naast het meenemen van een geldig 

legitimatiebewijs, aan te tonen dat u namens het bedrijf komt. Dit kan door het tonen van één van 

onderstaande documenten:  

-  Of een uittreksel van uw registratie bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden) 

waarin uw naam vermeld is.  
-  Of een ondertekende machtiging op briefpapier van het bedrijf mét (een kopie van) een geldig 

legitimatiebewijs van degene die u heeft gemachtigd. 

 

Ook betaalt u € 151,88 voor uw parkeervergunning voor de periode van 01-06-2017 tot 01-10-2017. 

Voor de betaling van de volgende kwartalen kunt u gebruik maken van een automatische incasso. 

 

Op www.utrecht.nl/stratenlijsten kunt u alvast de stratenlijst van uw parkeerrayon downloaden. Als u 

liever een papieren exemplaar ontvangt, kunt u dat aangeven bij het ophalen van uw 

parkeervergunning. U krijgt dan direct een stratenlijst mee. 

 

Als u uw parkeervergunning niet binnen zes weken na dagtekening van deze brief ophaalt, ga ik ervan 

uit dat u geen prijs (meer) stelt op de vergunning. In dat geval trek ik de parkeervergunning in en 

komt uw recht op de toegekende parkeervergunning te vervallen.   

 

Volledigheidshalve attendeer ik u erop, dat voor het parkeren van voertuigen met een lengte van meer 
dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2.40 meter, aanvullende regelgeving bestaat. Zie hiervoor de 
Algemene Plaatselijke Verordening (APV), artikel 5:7 en artikel 5:8.  
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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen, dan kunt u 

contact opnemen via bovenstaand telefoonnummer. 

 

Let op! In het centrum van Utrecht geldt vanaf 1 januari 2015 een milieuzone voor bestel- en 

personenauto’s . Het is verboden om in deze milieuzone te komen met een dieselvoertuig met Datum 

Eerste Toelating (DET) vóór 1 januari 2001. Op www.utrecht.nl/milieuzone kunt u controleren of uw 

voertuig voldoet aan de toelatingseisen. Utrecht heeft eveneens een milieuzone voor vrachtauto’s met 

strengere toelatingseisen. Een parkeervergunning geeft geen ontheffing voor de milieuzone voor 

voertuigen die niet aan de toelatingseisen voldoen. 

 

Hoogachtend, 

Namens burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

M. Prijs, 

Hoofd Vergunningen 

 

Bovenstaande beslissing wordt op grond van art. 1:3 Algemene wet bestuursrecht aangemerkt als een 

besluit. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit een bezwaarschrift worden 

ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Het gemotiveerde 

bezwaarschrift en een kopie van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt dienen te worden 

gericht aan Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Utrecht, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, 

postbus 16200, 3500 CE Utrecht. 



Door de gemeente zijn 6 beugelplaatsen gemaakt voor touringcars 
etc. van artiesten. Betreft een tijdelijke situatie. Wanneer de 
inrichting van de openbare ruimte gereed is, zullen deze 
parkeerplaatsen weer openbaar worden en komen er gereserveerde 
parkeerplaatsen voor De Helling langs het gebouw De Trip. De 
Helling had reeds gereserveerde parkeerplaatsen voordat betaald 
parkeren werd ingevoerd. En sinds er betaald parkeren is, is de 
parkeerdruk sterk gedaald en is er dus voldoende ruimte in het 
rayon om te parkeren.

Binnenkort worden er bij de parkeerplaatsen borden geplaatst . 
Die organisatie gaat hiervoor zorgen.

Ook is De Helling geen onderdeel meer van Tivoli.




