Informatiebijeenkomst
nieuw parkeerbeleid
Waar stal jij je fiets? Parkeer je de auto in de straat, of zet je hem in een garage? Heb je
wel een eigen auto, of deel je er eentje met je buren? In de nieuwe parkeervisie lees je
welke plannen er zijn om te zorgen voor een gezonde groei van de mobiliteit en een stad
die voor iedereen toegankelijk blijft. Je kunt een reactie geven op de plannen. En je kunt
je aanmelden voor de informatiebijeenkomst op 11 januari.
Fiets- en autoparkeren in een groeiend Utrecht
De maatregelen staan in de visie ‘Fiets- en autoparkeren in een groeiend Utrecht’. Het
doel van het nieuwe beleid is om de stad bereikbaar te houden, fietsen te stimuleren en
het autoverkeer niet te laten toenemen, ondanks de groei van de stad. De hoofdlijnen van
het parkeerbeleid worden uitgewerkt in zes onderdelen, waarvan er nu twee gereed zijn:
parkeernormen en de aanpak betaald parkeren. Geef je reactie op de plannen en/of
schrijf je in voor de onlinebijeenkomst op 11 januari utrecht.nl/parkeervisie.
Aanpak betaald parkeren
We verbeteren de procedure bij het invoeren van betaald parkeren. Het uitgangspunt blijft
dat we betaald parkeren invoeren als daar voldoende steun voor is. In gesprekken met de
buurt kijken we niet alleen naar het parkeren zelf, maar ook naar alternatieven voor de
eigen auto en wensen voor verbetering van de openbare ruimte. In buurten waar de
gemeenteraad heeft besloten dat betaald parkeren moet worden ingevoerd om de
hoeveelheid verkeer te beperken, bijvoorbeeld vanwege nabijgelegen bouwontwikkelingen,
kunnen bewoners meedenken over de manier waarop betaald parkeren wordt ingevoerd.
Denk aan de tijden dat het betaald parkeren geldt, het aantal parkeervergunningen per
huishouden of kansen om de openbare ruimte anders in te richten.
Parkeernormen
De parkeernorm bij nieuwbouw wordt flexibeler, zo kan er in plaats van
autoparkeerplaatsen meer ruimte gemaakt worden voor deelvervoer of extra
fietsparkeerplekken. Daarnaast kunnen ontwikkelaars ook een bijdrage doen aan een
op te richten bereikbaarheidsfonds. Dit fonds wordt ingezet voor alternatieve
mobiliteitsoplossingen.
Reageren op de plannen kan tot en met 1 februari 2021 via utrecht.nl/inspraakmobiliteit.
Meld je aan voor de onlinebijeenkomst over de parkeervisie en het mobiliteitsplan
2040 op 11 januari utrecht.nl/inspraakmobiliteit.

Inzameldagen kerstbomen Utrecht
Van 4 tot en met 29 januari 2021 kunt u de kerstboom zelf naar een
kerstboominzamelpunt in de wijk brengen. U kunt de kerstboom op inzameldagen
ook aan huis laten ophalen. We verwerken de ingezamelde kerstbomen tot compost!
Centrale inzamelpunten kerstbomen
Van 4 tot en met 29 januari 2021 kunt u de kerstboom zelf naar een
kerstboominzamelpunt brengen. We halen de bomen 6 keer in de week van deze
punten op. U hoeft de boom niet voor een bepaald tijdstip neer te zetten. U herkent
de punten aan opvallende spandoeken met de tekst 'Kerstboom inzamelpunt'.
Wilt u weten waar bij u in de wijk een kerstboominzamelpunt komt? Kijk op
www.utrecht.nl/kerstboom.
Inzameldagen kerstbomen
Van 4 tot en met 15 januari 2021 halen wij uw kerstboom ook op inzameldagen op.
Op deze dagen halen wij de kerstbomen apart van het andere afval op. U vindt uw
kerstboom inzameldagen via www.mijnafvalwijzer.nl of via de gratis Afvalwijzer-app.
Begin januari ander ophaalrooster groente-, fruit-, en tuinafval in Utrecht
We halen in januari in verschillende buurten eenmalig geen groente-, fruit-, en
tuinafval op. Dit is nodig omdat we in deze weken de kerstbomen huis-aan-huis
ophalen.
Wanneer halen we geen groente-, fruit-, en tuinafval overal op?
- 4 tot en met 8 januari
- 11 tot en met 15 januari
Op www.mijnafvalwijzer.nl of via de Afvalwijzer-app ziet u wanneer we bij u
groente-, fruit-, en tuinafval ophalen. U kunt ook bellen naar de gemeente via
telefoonnummer 14 030.
In deze lastige tijden proberen de vuilnismannen en -vrouwen het afval zo goed
als het kan in te zamelen. Vanwege de ontwikkelingen met betrekking tot het
coronavirus zijn alle (inzamel)activiteiten onder voorbehoud van wijzigingen.

De gemeente Utrecht wenst u een gelukkig en gezond nieuwjaar!

