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Van welke bestuurlijke
aangelegenheid wilt u
documenten ontvangen?
Beschrijf hieronder in het
kort uw verzoek. Is deze
ruimte niet groot genoeg
om uw verzoek toe te
lichten? Voeg dan nog een
document toe waarin u het
verzoek nader beschrijft.
Stuur dit dan mee. Dit
kunt u doen in het scherm
‘Bijlagen toevoegen’.

Graag ontvang ik alle informatie en documenten
omtrent het besluit waardoor  (Burg.
Fockema Andreaeplein) is geplaatst op de Adressenlijst
uitsluiting parkeervergunningen vanwege gezamenlijke
parkeervoorziening. Naar mijn weten is dat besluit
genomen in overleg met mijn verhuurder (SSH).
Mochten daar documenten van bestaan, zou ik die graag
opvragen. Ook wil ik in het kader van duidelijkheid graag
documenten ontvangen waaruit blijkt welke gezamenlijke
parkeervoorziening voor dit adres bedoeld is.

Periode van 01-01-2006

Periode tot 12-12-2020

Hebt u eerder over dit
onderwerp contact gehad
met de gemeente Utrecht?

Nee

Bijlage(n) toevoegen

Wilt u bijlage(n) meesturen
met uw verzoek?

Ja, ik stuur het formulier en de bijlage(n) digitaal

Toegevoegde bijlage(n)

Toegevoegde bestanden:

• Adressenlijst-uitsluiting-parkeervergunningen-
vanwege-gezamenlijke-parkeervoorziening.pdf
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Ik wil na behandeling
van mijn WOB-verzoek
meewerken aan een
tevredenheidsonderzoek.

Ja
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Adressenlijst uitsluiting parkeervergunningen  
Vanwege gezamenlijke parkeervoorziening 

 

 
Op grond van artikel 6, lid 1 van de ‘Beleidsregels uitgifte parkeervergunningen en garageplaatsen 
2020’ komen nieuwe bewoners en gebruikers niet in aanmerking voor een parkeervergunning bij 
bouwontwikkelingen waarvoor na 1 april 2019 een omgevingsvergunning is uitgegeven. 
 
Het college kan daarnaast op grond van artikel 6 lid 4 adressen uitsluiten voor de uitgifte van een 
eerste en/of tweede parkeervergunning voor bewoners of bedrijven wanneer er een gezamenlijke 
parkeervoorziening is gerealiseerd op eigen terrein waar op grond van de Nota Parkeernormen 
voldoende ruimte is voor het parkeren van eerste en/of volgende auto’s, of wanneer de ontwikkeling is 
gerealiseerd na 28 maart 2013 en op grond van hoofdstuk 5.1 of 5.2 van de Nota Parkeernormen is 
afgeweken van de parkeernorm.  
 
Ook worden op grond van artikel 9 lid 10 en artikel 16 lid 4 eigen autoparkeerplaatsen waarover men 
geacht wordt te beschikken, afgetrokken van het aantal parkeervergunningen waarvoor men in 
aanmerking komt. Deze adressen zijn niet opgenomen op onderstaande lijst. 
 
Overzicht A: adressen in zone A2 en B1 waarvoor alleen een tweede parkeervergunning kan worden 
uitgegeven. 
Toelichting: Deze adressen kunnen beschikken over een parkeervoorziening voor één voertuig. 
Omdat in deze parkeerrayons maximaal twee vergunningen per adres kunnen worden uitgegeven, 
worden deze adressen uitgesloten van de uitgifte van een eerste parkeervergunning op adres. 

 

- Adikade alle huisnummers (zone B1) 

- Ahornstraat 1 t/m 165 oneven (zone B1) 

- Aquamarijnlaan 51 t/m 61 (zone B1) 

- Beneluxlaan 2 t/m 6 even (zone B1) 

- Briljantlaan 201 t/m 311 oneven (zone B1) 

- Burg. Fockema Andraealaan 15, 80, 90, 100 en 300 t/m 430 even (zone B1) 

- Croesestraat 91 t/m 163 oneven (zone B1) 

- Dr. Dentzlaan alle huisnummers (zone B1) 

- Groeneweg 40 t/m 46 even (zone B1) 

- Haroekoeplein 1 t/m 113 oneven en 2 t/m 146 even (zone B1) 

- Idenburgstraat 6 t/m 40 even  (Zone B1) 

- Ina Boudier-Bakkerhof 2 t/m 118 even (zone B1) 

- Jacob Westerbaenstraat 2 t/m 62 even (zone B1) 

- Jan van Galenstraat 8 t/m 70 even (zone B1) 

- Johan de Meesterstraat 21 t/m 143 oneven (zone B1) 

- Kapteynlaan 1 t/m 17A (zone B1) 

- Louis Couperusstraat 2 t/m 18 even, incl. toevoegingen (zone B1) 

- Louise Kerlinghof 1 t/m 28 doorlopend (zone B1) 

- Melis Stokestraat 501 (zone B1) 

- Niasstraat 1 t/m 23 huur en 49 t/m 159 huur oneven (zone B1) 

- Niasstraat 25 t/m 47 oneven (zone B1) 

- Pieter Bernagiestraat 1 t/m 85 oneven, 1A, 2 en 4 (zone B1) 

- Prof. Bijvoetlaan 1 t/m 4 doorlopend (zone B1) 

- Prof. Fischerlaan 1 t/m 57 oneven en 2 t/m 24 even (zone B1) 

- Prof. Zonnebloemlaan 66 t/m 75 (zone B1)  

- Reyer Anslostraat 2 t/m 102 doorlopend (zone B1) 

- Salawatihof 1 t/m 38 doorlopend (zone B1) 

- Samuel van Houtenstraat 500 t/m 517 doorlopend (zone B1) 

- Shakespearehof 1 t/m 84 doorlopend (zone B1) 

- Shakespeareplein 1 t/m 16 doorlopend (zone B1) 

- Slotemaker de Bruinestraat 500 t/m 508 even (zone B1) 

- Talmalaan 1 t/m 53 en 69 t/m 287 oneven (zone B1) 



 

 

- Tanimbarkade 1 t/m 99 oneven (zone B1) 

- Troelstralaan 2 t/m 138 even (zone B1) 

- Troosterhof 1 t/m 31 (zone B1) 

- Van de Hulsthof 2 t/m 44 even (zone B1) 

- Van Esveldstraat 33 t/m 289 oneven (zone B1) 

- Van Koetsveldstraat 100 t/m 132 even (zone A2) 

- Vondellaan 202 t/m 250 even (zone B1) 

- Westerdijk 16N t/m 16W, 18, 18A t/m 18V (zone A2) 

- Westerdijk 1 t/m 69 oneven (zone A2) 

 
Overzicht B: adressen in zone A1, A2 en B1 waarvoor geen parkeervergunningen 
worden uitgegeven. Toelichting: deze adressen kunnen beschikken over een 
parkeervoorziening voor één voertuig. Omdat in deze parkeerrayons maximaal één 
vergunning per adres wordt uitgegeven, worden deze adressen geheel uitgesloten 
van de uitgifte van parkeervergunningen. 

 

- Bekkerstraat 7 t/m 17 oneven  en 141 t/m 161(zone A2) 

- Biltstraat 102 t/m 104E met toevoegingen even (zone A2) 

- Draaiweg 36 t/m 38 (zone A2) 

- Europaplein 710 t/m 848 doorlopend (zone B1) 

- Europaplein 850 t/m 970 doorlopend (zone B1) 

- Europaplein 1044 t/m 1300 doorlopend (zone B1) 

- Gansstraat 1 t/m 11 oneven en 8 t/m 12 even (zone A2) 

- Grifthoek 101 t/m 160 doorlopend (zone A2) 

- Groenestraat 6 t/m 90 even (zone A1) 

- Gruttersdijk 25 A t/m 25
 
E en 25 G (zone A2) 

- Hollandse Toren 11 t/m 81 oneven en 6 t/m 66 even (zone A1) 

- Lange Nieuwstraat 121 t/ 235 oneven (zone A1) 

- Ledig Erf 10 t/m 36 even (zone A2) 

- Maliesingel 78 t/m 101 doorlopend (zone A2) 

- Moreelsehoek 1 t/m 436 doorlopend (zone A1) - Parkeergelegenheid via verhuurder 

- Pastoor Stockmannhof 3 t/m 15 oneven en 20 t/m 25 doorlopend (zone A2) 

Smakkelaarshoek alle huisnummers (zone A1) 

- Smakkelaarsveld  alle huisnummers (zone A1)  

- Stationsplein alle huisnummers (zone A1)  

- Stationsstraat alle huisnummers (zone A1)  

- Van Sijpesteinkade alle huisnummers (zone A1) 

- Visarendhof alle huisnummers (zone A2) 

- Vredenburg 47 t/m 86 doorlopend (zone A1) 

- Vredenburgplein 5-40 doorlopend (zone A1) 

- Waterstraat 5 en 7 (zone A1) 

- Wittevrouwensingel 85A t/m 86H en 96 C t/m E (zone A2) (zone A2) 

- Wulpstraat 43-91 (zone A2) - Complex <1500 m2=uitgesloten van vergunning 

- Zeekoethof alle huisnummers (zone A2) 

- Zeemeeuwhof alle huisnummers (zone A2) 

 
Overzicht C: adressen in zones A2 en B1 waarvoor geen parkeervergunning kan worden 
uitgegeven. Toelichting: Deze adressen kunnen beschikken over een parkeervoorziening voor 
meerdere voertuigen. Omdat in deze parkeerrayons maximaal twee parkeervergunningen per 
adres worden uitgegeven, worden deze adressen uitgesloten van de uitgifte van 
parkeervergunningen. 

 
- 24 Oktoberplein (zone B1) 
- Abstederdijk 28 A t/m M (zone A2) 

- Burg Fockema Andreaeplein 1 t/m 320 (zone B1) 

- Damstraat 37, 43 en 45 (zone A2) 

- David van Mollemstraat 5 t/m 165 oneven (zone A2) 



 

 

- F.C. Dondersstraat 65 t/m151 oneven  (zone B1)  

- Helling 9 t/m 21 oneven, 22 t/m 88 doorlopend en 90 t/m 438 even (zone B1) 

- Jongeneelstraat 1 t/m 93 oneven en 2 t/m 146 even (A2) 

- Jongeneelwerf 1 t/m 27 doorlopend (zone A2) 

- Kaatstraat 1 t/m 173 oneven (zone A2) 

- Kanaalstraat 14 t/m 34H met toevoegingen even (zone A2) 

- Korenschoofstraat 1 t/m 207 oneven en 2 t/m 90 even (zone A2) 

- Maliebaan 71, incl. toevoegingen (zone A2) 

- Moeder Teresalaan 100 en 200 (zone B1) 

- Moskeeplein 1 t/m 89 doorlopend (zone A2) 

- Oudenoord 154 t/m 292 even (zone A2) 

- Oudenoord 285 en 285A (zone A2) 

- Oudlaan 269 t/m 317 oneven (zone B1) 

- Pieter Bothstraat 35 t/m 95 oneven (zone A2) 

- Rachmaninoffplantsoen 61 t/m 231 (zone B1) 

- Ravellaan 96 met toevoegingen (zone B1) 

- Ravenoord 1 t/m 238 doorlopend (zone B1) 

- Rotsoord 19 t/m 263 oneven (zone B1) 

- Schönberglaan 161 t/m 221 (zone B1) 

- Tagrijnkade 1, 2, 3 (zone B1) 

- Valetonlaan 40 t/m 43, incl. toevoegingen (zone B1) 

- Vivaldiplantsoen 100 t/m 270 (zone B1) 

- Vleutenseweg 42, 44 en 48 (zone A2) 

- Weg naar Rhijnauwen 13 en 15 (zone B1) 

- Westerdijk 2 en 2A, 4 plus toevoeging (zone A2) 

- Zeedijk 1 t/m 15 doorlopend (zone A2) 

- Zijdebalenstraat 4 t/m 18 even en 13 t/m 91 oneven (zone A2) 

 

 

Overzicht D: deelrayons in zone B1 waar geen parkeervergunningen worden uitgegeven. 
Toelichting: de adressen in deze deelrayons kunnen beschikken over een parkeervoorziening op eigen 
terrein. 
 

- 130100 Leidsche Rijn Centrum 
- 131100 Leidsche Rijn Centrum Winkelgebied 
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